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Čikagoje susitiko buvę Šanchajaus geto pabėgėliai

Ketvirtadienį, rugpjūčio 15 d., Čikagos Rosemont
priemiestyje susitiko keliolika buvusių Šancha-
jaus geto pabėgėlių pažymėti šio bene mažiausiai

žinomo geto 70 metų sukaktį.  Į susitikimą atvyko žmonės
iš Illinois, Wisconsin, California ir Georgia valstijų.

Kitą dieną, penktadienį, jie aplankė Skokie įkurtą Il-
linois Holocaust Museum.

Šanchajaus getas buvo maždaug 2,5  km� teritorija
Japonijos okupuoto miesto dalyje, kurioje Antrojo pa-
saulinio karo metu gyveno apie 20,000 žydų pabėgėlių,
daugiausia iš Vokietijos. Japonai Šanchajui nenustatė
oficialaus vizų režimo, dėl to ten buvo galima patekti ir be
vizos. Norint išvažiuoti iš Vokietijos vizos buvo reika-
laujama. Daug tokių vizų, nepaisydamas oficialių amba-
sadoriaus nurodymų, žydams išdavė Kinijos generalinis
konsulas Vienoje Feng Shan Ho ir japonų diplomatas
Chiune Sugihara Kaune.

Viena iš susitikimo dalyvių, Čikagos West Rogers
Park gyvenanti Chaya Small ,,Chicago Tribune” kores-
pondentams pasakojo, kad jos šeima išvyko iš Europos bū-
tent su Lietuvoje gauta japonų diplomato Chiune Sugi-
hara viza. Jų kelias driekėsi iš Baltarusijos per Lenkiją ir
Lietuvą į Kobe, Japonijoje, o iš ten – į Šanchajų.  

Į Šanchajaus getą didžioji dalis pabėgėlių atvyko po
1937 m., o 1939 m. buvo sugriežtintos įvažiavimo sąlygos.
Po japonų antpuolio Pearl Harbour 1941 m. gruodį, patekti
į Šanchajaus getą buvo nebeįmanoma. Japonų valdinin-
kai buvo nepasiruošę tokiam dideliam atvykėlių skai-
čiui. Dėl to pabėgėliai pateko į baisias gyvenimo sąlygas:
10 žmonių gyveno vienoje patalpoje, kentė badą, katast-
rofiškas higienines sąlygas, taip pat praktiškai neturėjo
galimybių užsidirbti pragyvenimui. – 14 psl.

Nijolė Bražėnaitė: ,,Brolis atvedė mamai Sarą”

Paminklinis akmuo Šanchajaus getui atminti. AP nuotr.

New York valstijoje gyvenančiai legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto žmonai Nijolei Bra-
žėnaitei-Lukšienei-Paronetto rugpjūčio 26 dieną sukaks 90 metų. Šį sekmadienį, rugpjūčio 18
dieną, South Orange, NY, rengiamas jos pagerbimas. Su aplankiusiu ją žurnalistu ir istorinių filmų
kūrėju iš Lietuvos Vidmantu Valiušaičiu N. Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto sutiko pasidalinti savo
gyvenimo istorija, kuri galbūt ne mažiau dramatiška nei įžymiojo partizano. Jos atmintis gera ir ji
moka pasakoti. – 8 psl.



DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTAdienio LAidA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –

Renata Šerelytė
rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų
kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors skelbti.
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenau-
dotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant prašome pa-
silikti kopiją.

El. paštas:
redakcija@draugas.org

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

Mes visi esame skirtingi, bet
drauge ir panašūs. Skiriamės
amžiumi, išsilavinimu, kilme, o

ypač tuo, ką mylime ir į ką sudedame
savo viltis. Vieniems lobis yra sąskaitoje
turimi daug pinigų, kitiems, panašiai
kaip šv. Laurynui, lobis yra šalia esantys
žmonės, nors jie būtų silpni ir kenčian-
tys. Vieniems vertybė yra jie patys, ki-
tiems – Kristus ir jo Evangelija. Aiškiai
pastebima takoskyra tarp žmonių – tai jų
santykis su Evangelija. Reikia aiškiai žinoti, ku-
rioje vietoje mes esame. Šį atsakymą padės surasti
Jėzaus žodžiai: „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis”
(Lk 22, 34). Ar Evangelija, Dievo žodis yra mano
vertybė?

Apaštalas Paulius Laiške žydams primena Ab-
raomo ir jo žmonos Saros tikėjimą. Abraomas, nors
ir gyvendamas pagoniškoje aplinkoje, tikėjo į vieną
Dievą ir buvo jam ištikimas. Kartą Dievas paliepė
Abraomui keliauti į tolimą šalį ir pažadėjo, kad ten
bus jo namai, o jo palikuonys bus gausūs kaip pa-
jūrio smėlis. Paklusdamas Dievui, Abraomas tapo
klajokliu ir ateiviu svetimame krašte, gyveno pala-
pinėse, patyrė daug vargų ir išmėginimų. Tačiau
jis klusniai ėjo Dievo nurodytu keliu, kuris vedė ne
tik į Pažadėtąją žemę, bet ir į dangaus Tėvo namus.
Abraomas visas viltis sudėjo ne į savo turtus, gau-
sias gyvulių kaimenes, bet į Dievo pažadą. Dievas
jam buvo aukščiausia vertybė.

Besirenkantieji Abraomo kelią yra tikėjimo
žmonės. Jie gyvena šioje žemiškoje tikrovėje, ta-
čiau jos nesuabsoliutina, nes žemėje jaučiasi lai-
kini ateiviai. Jie klauso Jėzaus patarimo: „Krau-
kite nenykstantį lobį danguje.” Jie stato savo že-
miškus namus, bet visuomet prisimena Jėzaus ra-
ginimą: „Tebūnie jūsų žiburiai uždegti.” Kartais
šie žmonės išmėginimų akivaizdoje išsigąsta, bet
Jėzus juos nuramina: „Nebijok, mažoji kaimene:
jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę” (Lk 12,
32).

Žmogus yra gundomas visas viltis sudėti į šią
žemiškąją tikrovę ir joje įsikurti taip, tarsi čia gy-
ventų amžinai. Šį reiškinį ypač matome dabar
laisvę atgavusioje Lietuvoje. Kęsdami priespaudą,

ilgus dešimtmečius svajojome būti laisvi ir kurti
žmogaus vertą gražų gyvenimą. Tačiau atgavę
laisvę daugelis mūsų brolių ir sesių visą dėmesį su-
telkė tik į medžiaginę gerovę. Kad ją pasiektų, jie ne-
sibodi net nesąžiningumo ir kitiems daromų
skriaudų.

Abraomą palikti tėvynę paskatino Dievas, lie-
tuvius šitai daryti skatina geresnio gyvenimo geis-
mas. Jiems atrodo, kad daugiau turėdami būsią lai-
mingesni. Geismas turėti kuo daugiau medžiaginių
gėrybių nesirūpinant dvasinėmis vertybėmis yra
labai pavojingas, nes žmogus rizikuoja ne tik atsi-
skirti nuo Dievo, bet prarasti net žemiškąją laimę.
Laikraščiai ir televizija kasdien mums pristato šių
karštligiškai bandžiusiųjų įsikibti į šią žemiškąją
tikrovę žmonių klystkelius, nusivylimus ir sugriu-
vusius gyvenimus.

Nėra pasaulyje kitos jėgos, išskyrus tikėjimą,
kuri padėtų žmogui išlaikyti pusiausvyrą tarp noro
daug turėti ir būti dvasiškai turtingam. Noras daug
turėti sukūrė komunizmą ir šimtus milijonų žmo-
nių pražudžiusį Gulagą. Godumas turtams ir dva-
sinė elgetystė sukuria bedugnę tarp valdančiųjų
milijonus ir gyvenančiųjų skurde. Turiu mintyje
ne Lietuvos žmonių skurdą, kuris yra nepalygina-
mas su tuo, kuriame gyvena Afrikos, Lotynų Ame-
rikos ir Azijos gyventojai. Statistika skelbia negai-
lestingas žinias: pasaulyje nuolat badauja ir nepa-
kankamai maitinasi apie 1 mlr. gyventojų. Beveik
pusė iš jų yra vaikai. Kasdien iš bado miršta apie
139 tūkstančius; iš jų – 36 tūkst. vaikų. Dėl karų, te-
roro ir bado kasmet 17 mln. žmonių tampa pabėgė-
liais ir atsiduria kraštutiniame varge. Ši baisi tik-
rovė atsiranda dėl žmonių beširdiškumo, iš kurio

kyla karai, kitų pavergimas ir didžiausi
nusikaltimai – prekyba žmonėmis, gink-
lais bei narkotikais. Išsivysčiusios ir tur-
tingos tautos pagamina produktų pertek-
lių, o tuo metu kiti miršta iš bado. Dėl šios
priežasties popiežius Pranciškus nuolat
pasaulio galingųjų dėmesį kreipia į dide-
liame skurde gyvenančius žmones. 

Jėzus žodžiai – „Įsitaisykite sau pini-
ginių, kurios nesusidėvi, kraukite ne-
nykstantį lobį danguje, kur joks vagis ne-

prieis ir kandys nesuės” (Lk12, 33) – gali atrodyti la-
bai radikalūs, bet jie būtini, jeigu norime, kad pa-
saulyje ir mūsų Tėvynėje kažkas keistųsi į gera.
Mes, krikščionys, turime būti pavyzdžiu visiems,
kurie, neturėdami į ką atsiremti, daro didžiausias
klaidas ir kuria meilės nesuvokiančią visuomenę.

Sekmadienį minėjome šv. Lauryną. Šis šventa-
sis gyveno III amžiuje, kai Bažnyčia buvo kruvinai
persekiojama. Romos imperatorius suėmė popiežių
Sikstą II, o diakonui Laurynui įsakė surinkti Romos
bažnyčios turtus ir juos perduoti civilinei valdžiai.
Šv. Laurynas surinko varguolius ir pasakė impera-
toriui: „Štai mūsų Bažnyčios didysis turtas.” Aišku,
imperatorius įsakė diakoną sudeginti. 

Bažnyčia nekviečia visų savo narių gyventi
kraštutiniame neturte, bet ragina turto nepadaryti
stabu, kuriam būtų meldžiamasi. Bažnyčia kai ku-
riuos pakviečia būti pavyzdžiu, kad žmogaus lai-
mei reikia labai nedaug medžiaginių gėrybių. Ne-
seniai aplankiau tarp Utenos ir Zarasų Baltriškėse
įsikūrusius Tiberiados bendruomenės brolius.
Prieš dešimtį metų jie atvyko iš Prancūzijos į Lie-
tuvą ir įsikūrė beveik išmirusiame Lietuvos kaime,
kur stovėjo visai sunykusi bažnyčia ir kelios kaimo
pirkios. Broliai atstatė bažnyčią, pastatė varpinę, pi-
ligrimams priimti namą ir puikiai ūkininkauja: au-
gina javus, patys mala ir kepa duoną ir, svarbiausia,
yra pilni džiaugsmo. Tiesa, tenai nėra jokios pra-
bangos, bet apie šiuos brolius jau žino ne tik Lietu-
voje, bet ir Latvijoje, ir jų namai pilni gyvybės. Pa-
sirodo, žmogaus laimei reikia tiek nedaug: darbščių
rankų, meilės Dievui, apvaldyto godumo ir pu-
siausvyros tarp medžiaginių ir dvasinių gėrybių.

2 2013 RUGPJŪČIO 17, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Kur jūsų lobis, ten ir
jūsų širdis (plg. Lk 22, 34)

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Nuoširdūs lietuviški sveikinimai
gerbiamam 

Jonui Kavaliūnui ir 
Seselei Palmyrai, 

pasiekusiems šimtmetį!
Prašome besitęsiančios

tolimesnės Dievo Palaimos Jums
abiems.

Arūnas ir Rūta Udriai su šeima
Elena Ruzgienė su šeima

Sveikiname Nataliją ir
Joną Vaznelius garbinga
60 metų vedybinio
gyvenimo sukaktimi!
Linkime dar daug ilgų,
linksmų, kūrybingų ir
sveikų gyvenimo metų.

Beverly Shores 
Amerikos Lietuvių klubas

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas
Stro lia (pritars gitara). Bilieto kaina – 60 dol., stu-
dentams – 40 dol. Pokylio bilietus prašome užsi-
sakyti DRAUGO administracijos tel.: 773-585-
9500.

Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šei-
mos na rių, taip pat kviečiame lietuviškų organi-
zacijų ats tovus gau siai dalyvauti. Bus malonu pa -
ma tyti gerai pa žįs ta mus ir visiškai nau jus veidus!

Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame į popietę su 

DRAUGU 
Willowbrook pokylių salėje.
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Į Lietuvą vis dar grįžtama

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuome-
ninė organiza cija, „Sugrį žus” LGUVO skai-
čiuoja jau sep tintus metus. Savo veiklą

prasidėjusi kaip bu rianti iš Amerikos sugrįžu-
sius (LGAVO), dabar organizacija  neišskiria
nei vieno – priima vi sus, ilgiau ar trum piau
gyvenusius užsienyje. Su organiza cijos „Su-
grįžus” prezidentu edmun du Atkočiūnu kal -
basi Vitalius Zai kauskas.

– Kam kilo mintis sukurti to kią organizaciją? Dėl ko ją
įkūrė te? 

– Idėja kilo Mindaugui Kazlaus kui, kuris dar-
buojasi vienos įmonės atstovybėje. Jis, dar gyven-
damas už sienyje, sugalvojo, kad reiktų tokios or -
ganizacijos, kuri pagelbėtų sugrįžtan tiems. Visgi da-
bar gyvenimas keičia si sparčiai, sparčiai keičiasi
ir įstatymai, tvarka, todėl sugrįžusiems iš ki tų kul-
tūrų nėra lengva vėl susigau dyti Lietuvos pasikeiti-
muose. O ką jau bekalbėti apie tuos, kurie Lietu vos
nematę dvidešimt-trisdešimt ar dar daugiau metų.
Pirminė mintis buvo įsteigti klubą sugrįžu siems ar
ketinantiems sugrįžti. Vieną dieną, 2006 metų va-
sarą, Vilniuje susirinko apie 17 žmonių, kurie jau
buvo gero kai paragavę gyvenimo Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose. Dar po pusme čio, 2007 metų vasario
1 dieną, įvyko Steigiamasis susirinkimas, nes klubo
statusas jau nebepa tenkino – reikėjo didesnių spar -
nų. Buvo išrinkta taryba, valdyba, nusistatyti veik-
los užda viniai, tikslai ir veiklos gairės. Misija – ji ne-
pasikeitusi ligi šiol – vienyti JAV gyvenusius ir apsi -
sprendusius ar svarstančius sugrįžti, pagelbėti
jiems patarimais, paaiškinimais, vi sokeriopai iš
naujo integruotis į vi suomenę, palengvinti jų adap-
taciją. Svarbu buvo ir ska  tin ti lietuvius sugrįžti,
dalin tis ir perimti patirtis, dalyvauti bendrose veik -
lose, skatinti verslą ir investicijas į Lietu vą. Pir -
muoju valdybos prezidentu buvo iš rinktas Biotech -
nologijos instituto bio termodinami kos ir vaistų ty-
rimo laboratorijos vadovas, instituto tarybos narys
dr. Daumantas Matulis. Dar po kurio laiko prezi-
dentu išrinko mane, ir taip  dirbu jau trečią kaden-
ciją.

– Ar  pakito jūsų veikla  nuo įkūrimo iki šių dienų?
– Dabar pasaulis greitai keičiasi, viskas greitai

tobulėja, todėl kai ku rios buvusios mūsų veiklos sri-
tys pa kito, kai ko atsisakėme, kai ką naujo sugalvo-
jome. Daugiau orientuojamės į kultūrinę pusę, sa-
višvietą, nes mes nebegalime konkuruoti su inter-
netu – jei reikalinga kokia informacija (teisinė, juri -
dinė ar pan.), viskas leng vai randama ir pasiekiama.
Ta čiau jeigu kam reikia mūsų pagalbos – bet kokiu
klausimu – niekam ir niekada nesame atsisakę pa-
dėti ar patarti. 

Mes dažnai renkamės į kultūri nius renginius,
susitikimus su žinomiausiais meno, kultūros žmo-
nėmis, tačiau dažnai kviečiamės ir politikus, kurie

turi ką mums pasakyti ir kuo būti naudingi.
Paminėčiau visai neseniai Amerikos ambasa-
doje vyku sį įspūdingą poezijos vakarą su Rimu
Užgiriu, New York gimusiu lietuviu. Su Tomu
Venclovu vakarojome jo na muose. Jeigu kam
įdomu, apie mūsų veiklą plačiau gali paskai-
tyti mūsų tinklalapyje: www.sugrizus.lt. Ten
pa matysite, jog tikrai nesėdime ramiai sudėję
rankas. 

– Gal jau praėjo reemigracijos iš JAV banga?
Kas norėjo – tie jau sugrįžo? Ar čia tik man taip at-
rodo? 

– Tikrai ne, žmonės grįžta nuolat. Mes vi-
sada laukiame naujai sugrį žu sių. Dažniausiai
jie mūsų klausia pa tarimo, ar jiems verta čia
likti, kaip veikia mokyklos, kokie uždarbiai...
Suprantu, kad apsispręsti nėra taip jau pa-
prasta ir lengva. Sunku įvertinti vieno krašto
privalumus ir trūkumus ar juos sulyginti su
ki tos šalies privalumais ir trūkumais. Visgi
žmo nės nori pastovumo, mes nesame klajoklių
tauta. Jeigu reikia kokios prak tinės pagalbos
– suteikiame vi suo met. Nes gerai atsimename,
ką patys esame išgyvenę. 

Žinoma, ne visi iškart nuspren džia – kai
ku rie grįžta atgal, dar pasvarsto, ir dar kartą bando
sugrįžti ir apsistoti Lietuvoje visam laikui. Kraujas
ir protėviai turbūt žmones šau kia sugrįžti prie savo
ištakų. Tačiau gyvenus JAV nėra taip paprasta, kaip
atrodytų iš pirmo žvilgsnio, palikti savomis tapu-
sias ap linkas, pertraukti per metų metus su -
sidariusius socialinius ryšius, ekonominius saitus. 

– Kas labiausiai netenkina?  Kokios priežastys daž-
niausiai su trukdo apsistoti Lietuvoje?

– Be abejo, tai atlyginimai. Vien dėl darbo už-
mokesčių žmonės dažniausiai neužsibūna Lietuvoje.
Sunku išgyventi mūsų sąlygomis. Tačiau būna ir
sunkiai nusakomų priežas čių. Štai žmogus – lietu-
vis, tačiau sa ko, kad blogai jaučiasi Lietuvoje ir kaip
save beįtikinėtų, negali čia ap siprasti, jaučiasi sve-
timas ir gana...

Jeigu būtų galima pas mus už dirbti – tikrai vi-
sai kitokie būtų sugrįžtančiųjų srautai. Tie, kam pa-
vyksta įsitaisyti geruose darbuose, labai lengvai ir
sėkmingai čia įsikuria. Beje, šią vasarą daug žmonių
sugrįžo iš Anglijos. Čia likę broliai ir seserys, čia
likę tėvai, ir tai labai traukia sugrįžti. Tačiau dažnas
sako: Londone aš dirbdamas juodą darbą uždirbu
kur kas didesnius pinigus, nei čia užimdamas gar-
bingas pareigas.  Užsienyje žmonės uždirba nepaly-
ginamai di des nius pinigus – Švedijoje krauda mas
malkas žmogus gauna 6 tūkstančius litų, kas Lietu-
vos darbuotojui atrodo kaip pasakojimas apie ba-
roną Miunhauzeną – melagių me lagį. Tokia yra tik-
rovė.

Noras sugrįžti prie savo šaknų yra labai stiprus.
Žmonės vis galvoja apie Lietuvą, moko savo vaikus
lietuvių kalbos. Pažinojau vieną šeimą, kuri kiek-
vieną šeštadienį greitkeliu važiuodavo iki kito
miesto tris su puse valandos (į vieną pusę) – tik tam,
kad jų vaikas nepraleistų lietuvių kalbos pamokėlių.

Stebėtinas ir tiesiog jaudinantis atkaklumas.

– O kas dar sugrįžtantiems, be jau minėtųjų finansi-
nių dalykų, nepatinka čia, kas skaudžiausiai nuvilia?

– Pirmiausia, pabuvę Europoje, jie pamato visai
kitokius,  per šimtmečius susiklosčiusius santykius
tarp žmonių. Juos nustebina visai kitoks demokra-
tijos skonis, kitokios bendravimo formos tarp žmo-
nių – ko kių jie nėra lig tol nei matę, nei pa tyrę, net
galbūt neįsivaizdavo, kad tai dar vis egzistuoja. Mes
visgi esame provincialių požiūrių, provincialios
mąstysenos, provincialių nuostatų piliečiai. Kartais
pajunti, kad nuo tamsaus patriarchališko XIX am-
žiaus kaimo mentaliteto nesame pasi stū mėję prie-
kin nė per nago juody mą. Ir daug kur tai gali paste-
bėti: ir gatvėje, ir viešame gyvenime, tarp politikų. 

Tiesa, reikia pripažinti, kad to kio mentaliteto
žmonių, kilusių iš Lie tuvos, aš pats esu sutikęs ir
gyvenda mas Amerikoje. Tas tamsus ir piktas tam-
suoliškumas niekur nepra nyks ta. Jis gajus visur.
To kie žmonės neįsiliejo į amerikiečių visuomenę: ji
jų tokių nepriėmė, jie jai buvo ne reikalingi ir at-
grasūs. Jie liko gyventi patys su savimi. Tačiau
baisiau sia, kad jie taip ir nesuprato, kodėl taip
susiklo s tė, nematė savo baisumo, kaltino vi suomenę,
bet ne savo tamsumą ir agresyvų provincialumą.
Jeigu tokių prieškario Lietuvoje buvo daugiau, jeigu
tai ne atskiri asmenys, tarsi nukritę iš mėnulio – tai
ne koks tas prieškario lietuviškas kaimas buvo. Kaip
mano senelio brolis man, dar vaikui, pasakodavo,
kad kaimynas kaimyną duodavo teisman, jei višta
už klydo į jo teritoriją ir, neduok Dieve, pakapstė
žemę... Tačiau, žinoma, yra ir kitokių – sveikai rea-
guojančių į gyvenimo permainas, sugebančių prie jų
vikriai prisitaikyti, susigyventi su jomis. 

– Man labai įdomu jūsų samprotavimų klausytis, ta-
čiau grįž ki me prie temos apie jūsų organizaciją. Kokios dar
pagalbos žmo nės gali tikėtis iš LGUVO?

– „Sugrįžus” yra verslininkų, menininkų, teisi-
ninkų, politikų, mes bendradarbiaujame su kitomis
organizacijomis, su Pasaulio Lietuvių Bendruomene
ir pan. Būtų sunku api brėžti visas sritis, kuriose
mes ga lime padėti. Pasinaudojame vienas kito pa-
tirtimis, patarimais, žiniomis.

– O jūsų yra daug?
– Registruotų, mokančių simbo linį 10 litų me-

tinį mokestį, yra apie 300 žmonių. Ir kaip sakiau, pa-
čių įvairiausių verslo ar mokslo sričių. Taigi, mes
esame graži, draugiška ir geranoriška bendruo-
menė. Laukia me visų. Ir tų, kuriems pagalbos ne -
reikia. Jei norite susitikti su mielais ir šiltais žmo-
nėmis, pasijusti tarp „saviškių” su amerikietišku
aromatu  – kviečiame. Ryšiai ir visi mūsų numaty-
tieji ateities ir buvusieji ren giniai bei šventės –
mūsų internetinėje svetainėje: www.sugrizus.lt. 

Edmun das Atkočiūnas.                                          V. Zaikausko nuotr.

Poezijos popietė JAV ambasadoje Vilniuje.                                                                                                       LGUVO archyvo nuotr.

DiDysis pokalbis
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iš lietuvos vyčių veiklos 

Tęsinys. Pradžia – Nr. 94

Antros dienos vakare viešbutyje vyko  „Muzi-
kos vakaras”. Progra mą atliko solistės: Ma-
rytė Bizin kaus kas (sopranas, ji buvo ir šio

vakaro rengėja), Danutė Mileika (mecosopranas) ir
Veronica Cote (sopranas). Joms akompanavo pia-
nistė dr. Fran ces Co valevsky. Skambėjo operų arijos,
lie tuvių kompozitorių dainos, klasikiniai fortepi-
joniniai kūriniai.

Koncerto pertraukos metu buvo pranešta, kad
Lietuvos Vyčių organizacijos dvasios vadas prel.
Juozas Anderlonis šiais metais švenčia 25 metų ju-
biliejų. Šiose pareigose šia proga prelatui buvo su-
giedota „Ilgiausių metų” ir įteikta dovanėlė bei tor-
tas.

Antroje koncerto dalyje prie so lisčių prisijungė
ir jaunieji talentai: saksofonu grojanti Veronica Ge-
nevieve Cote bei balsingoji Marytė Bizin kauskaitė.
Girdėjome daugiau operi nių arijų, o koncerto pa-
baigoje visos trys dainininkės atliko J. Strauss
„Champagne chorus” iš Die Fleder maus ir A. Rau-
donikio „Rožių tango” („Lauksiu tavęs ateinant”). 

Rūta Kilmonytė-Lee sveikino koncerto atlikė-
jas, pabrėždama jų profesionalumą ir džiaugdamasi,
kad Vyčiai turi tokias talentingas nares! 

Po koncerto Marytė Bizinkaus kaitė pakvietė
kartu padainuoti liau dies dainą: „Buvo gera gaspa-
dinė”, „Greitai, greitai”, „Ar aš tau sese ne sa kiau”,
„Suk, suk ratelį”, „Tylūs ar monikos tonai” ir „Pa-
lankėj, palan kėj”. Vakarą baigėme sugiedodami
„Lietuva brangi”. 

Laikas prabėgo nepastebimai – tai buvo tikras
kultūros vakaras!

Trečioji suvažiavimo diena

Šeštadienį, liepos 27 dieną, kaip ir įprasta, pra-
dėjome šv. Mišiomis. Pagrindinis celebrantas buvo
Jo Eks celencija Boston augziliaras vyskupas Ro-
bert F. Hennessey. Garbės dva siškiui padėjo prel.
dr. garbės narys Juozas Anderlonis, prel. garbės na-
rys Al bertas Kontautas, prel. Petras Šiū rys, kun.
Audrius Arštikaitis, prel. garbės narys Algimantas
Bartkus, kun. Steve Žukas. Mišios buvo aukojamos

už Lietuvą ir JAV – jų piliečius ir jaunimą, o taip pat
už Lietuvos Vyčių organizacijos rėmėjus. Savo pa -
moksle J. E. vysk. R. Hennessey svei kino Lietuvos
Vy čių organizacijos narius ir linkėjo toliau gyventi
pagal organizacijos šūkį – „Dievui ir Tėvy nei”. J. E.
vysk. R. Hennessey kalbėjo apie Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiš kimą vaikams Šiluvoje. Šis apsireiš -
kimas yra svarbus visiems tikintie siems. 

Trečiajame seimo posėdyje Šilu vos Mergelės
Ma rijos padalinio pir mininko kun. Antano Mar-
kaus var du, šio padalinio komiteto sekretorė, gar-
bės narė Teresė Strolia pranešė apie praėjusių metų
veiklą. Visi delegatai buvo raginami garsinti Šilu-
vos Mergelės Marijos istoriją draugams, pažįsta-
miems ir svetimtaučiams. Pa dalinio tinklalapyje
(www.ourladyofsiluva.com) yra daug istorinės in-
formacijos apie Šiluvą. Kun. Markus ir jo specialiai
sudarytas komitetas taip pat turi paruošę įvairios
spausdintos medžiagos apie apsireiškimą bei su -
venyrų: sidabrinių ir auksinių me dalių, ženkliukų,

paveikslų ir DVD iš 2008 m. jubiliejinės šventės Či-
kagoje. Buvo pranešta, kad Vyčių organizacijos
šimtmečio jubiliejui įamžinti Vidurio Amerikos
apygarda nori pa statyti memorialinį paminklą, ku-
ris vaizduotų Šiluvos Mergelę. Pamink las bus Šv.
Kazimiero kapinėse, darbai jau beveik užbaigti. Ki-
toje paminklo pusėje bus įrašyta Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo istorija ir dedi kacija su rėmėjų
vardais. Numatyta, kad oficiali paminklo atiden-
gimo programa vyks sekmadienį, spalio 20 d. Teresė
Strolia padėkojo visiems už paramą šiam padali-
niui. 

Lietuvos Vyčių organizacijos ju ridinis patarė-
jas adv. Saulius V. Kup rys skaitė pranešimą apie
Lietuvos Vyčių organizacijos ryšius su kitomis lie-
tuviškomis organizacijomis: Lietuvių Romos Kata-
likų federacija, ALT’u, JBANC, Susivienijimas lie-
tuvių Amerikoje bei laik raščiu „Draugas”. Lietuvos
Vyčių orga nizacija ilgus metus bendradarbiauja ir
remia šias lietuviškas programas, organizacijas bei
spaudą. Turime gerus ryšius ir tikimės, kad tęsime
šį gražų bei malonų bendradarbiavimą. 

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje
dalyvavo 91 balsuojantis delegatas: 63 suvažiavimo
delegatai, 9 apygardos delegatai, 15 garbės narių, 5
Centro valdybos nariai, 29 svečiai, atstovaujantys 5
ra jo nams ir 28 kuopoms. Suvažiavime dalyvavo 10
jau nų vyčių. 

Iš viso šioje sesijoje dalyvavo 131 asmuo. 
Toliau vyko naujos Centro valdybos rinkimai.

Naują 2013–2014 m. Centro valdybą sudaro:

Dvasios vadas – garbės narys prel. kun. Juozas
Anderlonis, Phila delphia 3 kuopa;

Pirmininkė – garbės narė Regina Juškaitė-Švo-
bienė, Detroit 102 kuopa;

I vicepirm. – Cathy Nakrosis, Kear ny 90 kuopa;
II vicepirm. – Andrew Berczelly, Dayton 96

kuopa;
III vicepirm. (jaunimui) – Alexan dra Rudmin,

Chicago 16 kuo pa;
Protokolų sekretorė – Elena Nakro sis, Kearny

90 kuopa;
Finansų sekr. – June Grenier, Hartford 6 kuopa;

Iždininkė – garbės narė Bernice Aviža, Hudson-
Mohawk 136 kuopa;

Iždo patikėtiniai Mary Beth Sla kis, Chicago 16
kuopa; Robert Petkus Dayton 96 kuopa;

Iškilmingas Lietuvos Vyčių 
šimtmečio sukakties suvažiavimas

,,Kultūros vakaro” atlikėjos  su vedančiąja Ruta Kilmonyte- Lee (antroje eilėje viduryje). 
Dainos Čepulytės-Puteris nuotr.

Suvažiavimo užbaigimo šv. Mišios buvo aukojamos Šv. Petro bažnyčioje South Boston, MA.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
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Komisijos

Lietuvių reikalų – John Mankus, Binghamton
72 kuopa;

Lietuvių kultūros/kalbos – Delo res Herbert,
Philadelphia 3 kuo pa;

Garbės narystės – garbės narė Rita Sussko, Ne-
wark 29 kuopa;

Ritualų – Georgiana Macke, Lemont 157 kuopa;
Stipendijų – Elena Mikalauskas, Dayton 96

kuopa;
Ryšių su visuomene – garbės na rė Regina Juš-

kaitė-Švobienė, Detroit 102 kuopa;
L.V. fondas – Irene Ozalis, Phila delphia 3 kuopa;
Šv. Kazimiero gildija – John Mankus, Bing-

hamton 72 kuo pa;
Mergelės Šiluvos fondas – garbės narys kun.

Antanas Markus, Chicago 112 kuopa;

Prezidiumo kopirmininkė ir garbės narė Elena
Nakrosis priminė delegatams, kad mintį ruošti or-
ganizacijos šimtmečio minėjimą davė da bar iške-
liavus jau Anapilin garbės narė Agnes Mickūnas ir
jos vyras John Mickūnas, 3-ios kuopos nariai iš Phi-
ladelphia, PA. Agnes ir John Mic kūnų šviesiam at-
siminimui prel. dr. garbės narys kun. J. Anderlonis
sukalbėjo maldą. 

Iždo patikėtiniai Mary Beth Sla kis ir Robert
Petkus pranešė, kad Lietuvos Vyčių organizacijos ir
pada linių knygos yra vedamos rūpestingai ir tvar-
kingai. Iždo patikėtiniai džiaugėsi, kad net trys kuo-
pos pasi siūlė globoti kitus tris metinius su -
važiavimus: 133 kuopa, veikianti Los Angeles, CA
globos 101-ąjį su važia vimą. Jis vyks 2014 m. liepos
24–27 d. Glendale, CA, Embassy Suites vieš butyje
(kaina parai – 149 dol.). 102-sis metinis suvažiavimas
vyks 2015 m. rugpjūčio 5–10 d. Orlando, FL, Disney
Village Hilton viešbutyje (109 dol.). Šį suvažiavimą
globos 16 kuopa, veikian ti Chicago, IL. O 103-ąjį Vy-
čių su va žia vimą globos 72 kuopa, veikianti Bing-
hamton, NY. Numatyta naudoti Doubletree viešbutį
(datos ir viešbu čio kaina bus pranešta artimiausiu
laiku). 

3-čia Centro valdybos pirminin kės pavaduotoja
Vilija Bizinkaus kai tė, dirbanti su jaunais Vyčiais,
pa pa sakojo apie jaunimo veiklą. Suva žiavime daly-
vavo 10 jaunų vyčių. Ketvirtadienį, liepos 25 d. po-
sėdžiavo jaunimas, o po to vyko margučių margi-
nimo vašku ir margučių istorijos pamoka. Penkta-
dienį, liepos 26 d. jauni vyčiai smagiai iškylavo trau-
kiniu ir apžiūrėjo žymias Boston vietoves, aplankė
Fenway Park, Pru dential pastatą bei kt. 

Per suvažiavimą jauni vyčiai par davinėjo mai-
šelius su Vyčių organizacijos užrašu, o pelną skyrė
se se lės vienuolės Helen Ivanauskas projektui „Lit-
huanan Children’s Re lief  fund”. Buvo surinkta 225
dol. Kiek vienam dalyvaujančiam jaunam vy čiui
buvo įteikti suvažiavimo žy menys ir po 50 dol. sti-
pendijos, o kiekvienam dalyvavusiam vyčiukui –
po 100 dol. Medžio drožinėtojas Jurgis Mikalaus-
kas, 96 kuopos narys iš Dayton, OH, visiems pado-
vanojo po jo paties iš medžio išdrožtą Šv. Kalėdų or-
namentą. 

Sveikinimų/aukų komitetas pra nešė, kad per šį
suvažiavimą buvo surinkta 4,100 dol. 

Aukos bus skiriamos speci fi niams Vyčių orga-
nizacijos padaliniams bei aukotojų nurodytoms
programoms. 

Finansų patikrinimo komitetui buvo pristaty-
tos rezoliucijos, liečian čios Lietuvos Vyčių organi-
zacijos aukų išdalinimą. Delegatai vien bal siai nu-
tarė aukas skirti: keturioms se selių vienuolių kong-
regacijoms – Nukryžiuotojo Jėzaus, kazimierie -
tėms, Nekalto Prasidėjimo vienuolėms ir pranciš-
kietėms; spaudai – „Draugui” ir „Amerikos lietu-
viui”. Iš viso paaukota 1,200 dol.

Finansų patikrinimo komitetą sudarė: garbės
narė Bernice Aviža, Centro valdybos iždininkė;
centro valdybos patikėtiniai Delores Her bert ir Ro-
bert Petkus; Irene Svekla, 3 kuopa iš Gintaro apy-
gardos; Fran ceska Zajauskas iš Vidurio Amerikos
apygardos; Becky Patacki iš Vidurio Atlanto rajono,
John Baltrus, Vidurio centro rajono ir Barbra Trype
iš Naujosios Anglijos apygardos.  

100-asis Lietuvos Vyčių suvažia vimas buvo
baigtas malda ir Lietuvos Vyčių himnu.

Iškilmingas pokylis

Kiekvienas Lietuvos Vyčių sei mas, baigus
darbo posėdžius ir iš rinkus naują Centro valdybą
atei nan tiems veiklos metams, pažymimas iškil-

mingu uždarymo pokyliu. Šešta dienį, liepos 27 d.
prieš pokylį, Lie tuvos vyčiai susirinko The Boston
Quincy Marriott viešbučio sodelyje, kur buvo pa-
daryta 100-ojo suvažaivimo dalyvių bendra nuo-
trauka. 

David Boucher, 78 kuopos pirmi ninkas iš Law-
rence, MA, pristatė garbės stalo svečius. 

Tai: Lietuvos Vyčių organizacijos Centro val-
dybos dvasios vadas dr. prel. garbės narys kun. Juo-
zas An derlonis, pirmininkė garbės narė Regina Jus-
kaitė-Švobienė, Vilniaus metropolitas arkivysk.
Gintaras Gru šas, prel, Albert Contons-Kontautas,
prel. Edmundas Putrimas, prel. Pet ras Šiūrys, kun.
Audrius Aršti kaitis, šio vakaro vedančioji aktorė iš
Los Angeles Rūta Kilmonytė-Lee, stipen dijų komi-
teto pirmininkė Elena Mi kalauskas, šimtmečio su-
važiavimo kopirmininkai: garbės narys Robert A.
Martin, Jr. ir Phyllis Gendreau, Lietuvos Vyčių pa-

dalinio Lietuvos reikalų komiteto pirmininkas ir
garbės narys Jonas Mankus, Paul Goble ir jo žmona
Donna Goble.

Garbės narys, šimtmečio jubiliejaus suvažia-
vimo kopirmininkas Robert A. Martin, Jr. pasveiki -
no vi sus atvykusius kartu su Lietuvos Vyčiais švęsti
šią ypatingą šventę – šimtme čio jubiliejų. 

Sugiedoti JAV ir himnai, sukal bėta invokacija. 
Lietuvos Vyčių organizacijos Centro valdybos

pirmininkė ir garbės narė Regina Juškaitė-Švobie -
nė išreiškė padėką šimtmečio sukakties jubiliejaus
komitetui už jų ketverių metų pasiaukojamą darbą.
Nedaug organizacijų gali didžiuotis tokiu gar bingu
amžiumi. Esame gyva, svar bi ir reikalinga organi-
zacija. Buvo perskaitytas Bernardo Braz džio nio ei-
lėraštis „Aš čia gyva” ir pa keltos šampano taurės,
linkint Vy čiams ilgų gyvavimo metų!  

Po vakarienės J. E. Lietuvos Vy čius sveikino
Vilniaus metropolitas arkivysk. Gintaras Grušas.
Vy čių šimtmečio sukakties šventė vyksta Popie-
žiaus Benedikto XVI paskelbtais Tikėjimo metais.
Vyčiai išlaikė savo tikėjimą per sovietinę okupa-
ciją, kad lietuvių tauta ir Bažnyčia stiprėtų po Ne-
priklausomybės atsta tymo. J. E. arkivysk. G. Grušas
padė kojo visiems už nuolatinę paramą Lietuvai,
ypatingai socialiniams ir pastoraciniams darbams
Vilniaus arki vyskupijoje bei Šv. Juozapo seminari-
joje, Caritas, Betanijos sriubos virtuvei/valgyklai.
Garbingas sve čias padėkojo Vyčiams už galimybę
dalyvauti šimtmečio jubiliejaus šventėje. 

Prel. Edmundas Putrimas savo svei kinime lin-
kėjo Dievo palaimos ateityje remiant mūsų Ameri-
kos lietuvių katalikų bažnyčias, misijas, kultūros
centrus ir kultūrinius ansamblius. Jis priminė, kad
ir Lietuvos herojai – lakūnai Steponas Darius ir
Sta sys Girėnas – prieš 80 metų kreipėsi į Lietuvos
Vy čius paramos ir finansinės pagalbos prieš savo
skrydį per Atlantą. Lietuvos Vyčių organizacija yra
svarbi ir garbinga Amerikos lietuvių bendruome-
nės dalis.

Stipendijų komiteto pirmininkė Elena Mika-

lauskas paskelbė ir išvar dino dešimt 2013 m. Lietu-
vos Vyčių stipendijas laimėjusius asmenis: Ale-
xandra Rudmin, 16 kuopa,  Chica go, IL; Nathan Flet-
cher, 96 kuopa, Dayton, OH; Laima Kaukaitė, 158
kuopa, Michigan City, IN; Maria Rimkūnas, 136
kuopa Schenectady, NY; Nicholas Strolia, 157 kuopa,
Le mont, IL; Vilija Bizinkauskas, 1 kuo pa, Brock-
ton, MA; Amanda Distin, 72 kuopa, Binghamton,
NY; Erin Petkus, 96 kuopa, Dayton, OH; Danielle
Savitsky, 144 kuopa, Frackville, PA; ir Mikalina
Tambasco, 136 kuopa, Schenectedy, NY. Iš viso jaunų
Vyčių stipendijoms buvo išdalinta 12,000 dol.  

Lietuvos reikalų komiteto pirmi nin kas garbės
narys Jonas Mankus pristatė šių metų „Lietuvos
draugas” (Friend of  Lithuania award). Šis įvertini-
mas yra skirtas ne lietuvių kilmės asme nims, kurie
savo pastangomis padėjo Lietuvos žmonėms. Šiais
metais „Lietuvos draugo” žymuo buvo įteiktas Paul

Goble, žinomam apžvalgininkui, politologui, Balti-
jos šalių ir Rusijos politikos žinovui. 

Paul Goble padėkojo Lietuvos Vyčiams už su-
teiktą garbę ir žymenį. 

Oficialioji pokylio dalis baigta dr. prel. kun. ir
garbės nario Juozo Anderlonio sukalbėta malda.

Buvo malonu pašokti ir pabendrauti su seniai
matytais draugais. 

Pokylyje dalyvavo per 200 Vyčių ir svečių. 

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, liepos 28 d., šimtmečio suvažia-
vimo užbaigimo šv. Mišios buvo atnašaujamos Šv.
Petro bažnyčioje, South Boston, MA. Šv. Mišias au-
kojo J. E. Vilniaus metropolitas arkivysk. Gintaras
Grušas. Jam padėjo dr. prel. garbės narys kun. Juo-
zas Anderlonis, prel. garbės nary s kun. Albertas
Con tons-Kontautas, prel. Petras Šiūrys, kun. Aud-
rius Arštikaitis, prel. garbės narys kun. Algimantas
Bartkus, šios parapijos kleb. kun. Steve Žukas. 

Prieš pradedant šv. Mišias ketvirto laipsnio
medaliai ir žymenys buvo įteikti Carol Trečiokas, 27
kuopa, Norwood, MA; Josephine Opeka, 46 kuopa
Forest City, PA; Peter Balčius ir Helen Simanis, abu
iš 141 kuopos, Bridgeport, CT, taip pat prisiekė
nauja Centro valdyba. Šv. Mišių intencija buvo už
Lietu vos Vyčių organizacijos ateitį. 

Po šv. Mišių parapijos salėje vyko atsisveikini -
mo pietūs. J. E. Vilniaus metropolitui arkivysk. Gin-
tarui Gru šui padėkota įteikiant simbolinę auką. At-
sisveikinimo žodį tarė Rūta Kilmonytė Lee. Po vai-
šių sekėe malo nus pabendravimas su garbingais
svečiais.  

Lietuvos Vyčių organizacijos šimtmečio su-
kakties seimas/suvažiavimas buvo darbingas, sėk-
mingas ir visiems dalyvavusiems itin atmintinas. 

Iki malonaus pasimatymo kitais metais Lietu-
vos Vyčių organizacijos 101-ame suva žiavi me/sei -
me, vyksiančiame Los Angeles, California, 2014 m.
liepos 24–27 d.!

Regina Juškaitė-Švobienė įteikia prel. Juozui Anderloniui sukaktuvinį tortą.



Šių metų JAS stovyklos jaunieji vadovai. Pirmoje eilėje: Marija Čyvaitė, Andrėja Petrulytė, Monika Siliūnaitė, Greta Žilytė, Gabrytė Razmaitė, Greta Radvilaitė. Antroje eilėje:
Zigmas Kisielius, Matas Stankus, Daina Polikaitytė, Monika Satkauskaitė, Ariana Žliobaitė, Justina Baranauskaitė, Vita Klimaitė, Greta Tamkutė, Andrius Blekys. Trečioje eilėje:
Kajus Kavaliauskas, Andrius Biliūnas, Vincas Rušėnas, Rimas Barškėtis, Lukas Kulbis, Matas Lapkus, Matas Blekys. Už visų: Romas Šonta, Aliukas Anužis. 

Kazio Razgaičio nuotraukos

Birželio 30 – liepos 9 dienomis
120 jaunieji ateitininkai ir jų
vadovai susirinko į nuostabią

Dainavos gamtą tam, kad dešimt dienų galėtume bendrauti, kartu melstis ir
stengtis būti sveiki kūnu bei siela. Būtent tokia buvo stovyklos tema „Sveiki”.
Stovykloje išgyvenome daugybę nuostabių akimirkų. 

JAS stovyklų vienas svarbiausių tikslų – stiprinti vaikų lietuvybę. Dėl to
kiekvieną dieną jaukiai susėsdavome su vaikais gamtoje ir skaitydavome jiems
lietuviškas knygas. Lietuviškas kalbėjimas buvo viena iš dorybių ir už ją vai-
kai gavo apdovanojimus. Su vadovais ir mokytojais taip pat buvo skatinama kal-
bėti lietuviškai. Kaip gera buvo matyti  tuos, kuriems pirmomis stovyklos die-
nomis sunkiau sekėsi, gale stovyklos jie jau sklandžiai kalbėjo lietuviškai.
Ge ra buvo matyti, kaip per kalbos kampelio pamokėles tie, kurie geriausiai
kalba lietuviškai, didžiavosi savo gebėjimais ir tai skatino kitus tobulėti šioje
srityje. 

Taip pat stovykloje vaikai kasdien eidavo į keturias pamokėles, kuriose la-
vinosi įvairiose srityse. Jie mokėsi lietuviškų dainų su Dovu Lietuvninku, ke-
liavo po gamtą su Vilija Aleksaite bei Kovu Kulbiu, stengėsi per žaidimus pa-
žinti ateitininkų principus su Ina Biliūniene, sportavo su Žibute Pranc -
kevičiene ir Alena Pranckevičiūte, mokėsi naujos meno technikos su Erika Ku-
nickiene, įrašinėjo radijo laidas su Kaziu Razgaičiu, mokėsi apie Dievą ir ti-
kėjimą iš jauno kunigo iš Lietuvos Edgaro Vegio, šoko Zumba su Laima Alek-
siene bei kitokius šokius su Žiba Sidryte, ruošė laikraštėlį su Viktoru Rušėnu
ir manimi ir taip pat bandė pažinti kiekvienos dienos temą su Alda Polikaitiene. 

Dienos temos buvo apie įvairių rūšių sveikatą: pirmosiomis dienomis
stengėmės suprasti, koks yra sveikas bendravimas ir sveika bendruomenė, kad
visi galėtume gražiai sutarti. Kitas dvi dienas bandėme pažinti sveiką maistą
ir gražią gamtą, kuri teikia mums sveikatą. Dar dvi dienos buvo skirtos kūno

sveikatai ir sportui. Per šias dienas vaikai sukūrė puikius vaidinimus ir var-
žėsi įvairiose sportinėse rungtyse. Priešpaskutinę dieną stengėmės, kad mūsų
sielos būtų sveikos – žiūrėjome stebuklų spektaklį, kuriame vaikai suvaidino
mūsų Viešpaties atliktus stebuklus. Paskutinį vakarą mokėmės sveikų drau-
gysčių, kartu šokome paskutinio vakaro šokiuose, o kitą rytą jau atsisveikino -
me ir išsiskyrėme.

Pasibaigus Dainavos stovykloms daugelis iš mūsų jaučiame ilgesį. Ilgimės
puikiojo Spyglio ežero ir didžiųjų Dainavos ,,snapper” vėžlių, ilgimės dainų prie
laužo ir vaidinimų. Ilgimės tų vakarų, kuriuos leisdavome ne kiurksant prie te-
levizoriaus, o lakstant po pievas ir žaidžiant knygnešius arba taškų taškus. Bet
labiausiai ilgimės draugų stovyklautojų, vadovų ir mokytojų. Daugelis iš jų su-
sitiks kitąmet. O aš pati skrisiu namo į Lietuvą, pas mūsų ateitininkus ir per-
duosiu kuo šilčiausius linkėjimus nuo Dainavos jaunučių ateitininkų.

Sveiki!
Jaunųjų ateitininkų stovykla, Dainavoje

Trys draugai prie laužo – Antanas Mikužis, Vėjas Čuplinskas ir Benas Steponavičius. 

Šuolis į Spyglio ežerą – Jaunųjų ateitininkų stovyklos vadovas Viktoras Rušėnas Dainavoje. 

,,Sveika širdimi, sveiku kūnu, sveiku protu, sveikomis drau -
gys tėmis ir sveika siela, mes gyvename taip, kaip Dievas nori,
kad gyventume”.  – Laima Aleksienė, JAS pirmininkė

RUGILĖ KAZLAUSKAITĖ

iš ateitiNiNkų GyveNiMo
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lietuva iR pasaulis

„Religinis turizmas” kelia ekologijos problemą

Rusija kritikuoja Lietuvos teismo sprendimą 

JAV saugumo agentūra pažeidė privatumą

Smurtas Egipte

Vilnius (ELTA) – Naujais mokslo
metais šalies universitetuose ir kole-
gijose studijuos daugiau kaip 28,000
pirmakursių. Iš jų 15,000 studijas fi-
nansuos valstybė. Daugiau nei pusė
jų – 8,000 – studijuos universitetuose,
7,000 – kolegijose. Daugiausiai pirma-
kursių priimta į Vilniaus universitetą
(3,638), Kauno technologijos universi-
tetą (1,871), Vilniaus Ge di mino tech-
nikos universitetą (1,880), Vilniaus ko-
legiją (2,376) ir Kauno kolegiją (2,177),
praneša Švietimo ir mokslo ministe-
rija. Šiemet beveik tris kartus padi-
dinta tikslinių studijų vietų stojant į
tarp abiturientų mažiau paklausias,
bet darbo rinkai reikalingas specialy-
bes: visuomenės saugumo, slaugos,

technologijos mokslų, sporto trenerių.
Valstybės reguliavimas pasiteisino: į
šalies ūkiui reikalingas specialybes
įstojo žymiai daugiau studentų nei
ankstesniais metais. Sumažėjo trauka
į socialinius mokslus, beveik 1 proc.
mažiau siekiančių humanitarinių
mokslų, tačiau 1,3 proc. daugiau pasi-
rinkusių technologijos mokslų sritį,
0,9 proc. – fizinius mokslus, 1,7 proc. –
biomedicinos mokslus. Medicinos stu-
dijų programa šiemet buvo pati popu-
liariausia tarp stojančiųjų: mediciną
pirmajame etape nurodė beveik 1,300
stojančiųjų. Didžiausias šių metų po-
kytis – labai padidėjusi su informa-
tika susijusių studijų programų pa-
klausa. 

Auga stojančiųjų susidomėjimas 
technologijų ir informatikos sritimis

Palangoje – ES piliečių teisių mugė 

Washington, DC (BNS) – Re -
mian tis paslapčių viešintojo Edward
Snowden naujai paviešintais doku -
men tais, JAV nacionalinio saugumo
agen tūra (NSA) per pastaruosius
dvejus metus tūkstančius kartų
pažeidė privatumo įstatymus ir virši-
jo teisinius įgaliojimus. „Washington
Post” paskelbti dokumentai rodo,
kad pažeidimai padaryti vykdant ne -
teisėtą JAV piliečių elektroninę seki-
mo programą. Buvęs NSA darbuoto-
jas E. Snowden slaptą informaciją

per davė JAV ir Didžiosios Britanijos
žiniasklaidai. Dokumentų turinys ro -
do, jog amerikiečių ir JAV gy ve nan -
čių užsienio piliečių telefono po kal -
bių klausytasi ir elektroninis paštas
tikrintas vykdant duomenų rin kimo
politiką, kurią vėliau teis mas paskel-
bė nekonstitucine. Pa skelbti doku-
mentai atskleidžia daugiau in for ma -
cijos apie agentūros veiklą nei įp ras -
tai pateikiama Kon gresui ir JAV tei-
singumo depar ta men tui. 

Vilnius (ELTA) – Vilniečiams ir
miesto svečiams, norintiems ap žiūrėti
Prezidento rūmus ir susipažinti su
Prezidento institucijos veikla, nuolat
rengiamos nemo kamos ekskursijos.
Lietuvos pirmininkavimo Europos Są-
jungos Tarybai proga ekskursijos Pre -
zidento rūmuose vyksta ir anglų kalba.
Ekskursijos organizuojamos penkta-
dieniais, šeštadieniais ir sekmadie-
niais. Nuo rugpjūčio 9-osios iki rugp-

jūčio 23-iosios  Prezidento rūm uose ga -
 lima apžiūrėti ir suskystintų gamtinių
dujų laivo-saugyklos mode lį, kuris leis
įsivaizduoti, kaip iš tiesų atrodo šis ter-
minalas. No rintiems apžiūrėti šį mode -
lį leidimų įeiti į Prezidento rūmus ne-
reikia. Nuo rugsėjo 15 d. savaitgaliais
di džia jame kieme bus rodoma Panevė-
žio tarptautinių keramikos simpoziu -
mų kūrinių paroda.  

Prezidentūroje – ekskursijos ir anglų kalba

V. Urbonas perplaukė Keturių Kantonų ežerą  

Bernas (BNS) – Triatlonininkas
Vidmantas Urbonas rugpjūčio 15 d.
perplaukė Keturių Kantonų ežerą
Šveicarijoje. 55 metų vyras startavo
ketvirtadienį 7 val., o finišavo 19 val.
15 min. Lietuvis nuplaukė maždaug
35 kilometrus iki Liucernos. Plau-
kimą lydėjo 20 laivų. Ežere vyko ir es-
tafetinis plaukimas, todėl su lietuviu
plaukė ir grupė šveicarų. Jie kas pus-
valandį keitėsi. Šis plaukimas buvo V.
Urbono projekto „Vanduo – tai gy-

vybė” dalis. Šiuo projektu siekiama
skatinti pasaulio šalis branginti Že-
mės turtą, vieną iš gyvybės garantų –
gėlą vandenį. Pagal projektą V. Urbo-
nas yra užsibrėžęs perplaukti aukš-
čiausiai esančius arba didžiausius
penkių žemynų gėlo vandens ežerus.
2009 m. Pietų Amerikoje jis perplaukė
Titikakos ežerą (37 kilometrus), 2010
m. Šiaurės Amerikoje – Yellowstone
(16 kilomerų), 2011 m. – Baikalą Rusi-
joje (47 kilometrus). 

Palanga (BNS) – Rugpjūčio 16 d.
Palangoje prasidėjo dvi dienas truk-
sianti Europos Sąjungos (ES) piliečių
teisių mugė. Renginio metu kurorto
gyventojai ir svečiai galės gauti in-
formacijos apie konkrečias ES pilie-
čių teises ir teikiamas gali mybes, ži-
novai patars, kaip elgtis ir kur kreip-
tis, jei ES piliečio teisės pažeidžiamos.
Vaikams bus rengiami edukaciniai
žaidimai, viktorinos, kūrybinės dirb-
tuvės. Rugpjūčio 16 d. per iškilmingą

mugės atidarymą į dangų pakilo vie-
nuolikos metrų ilgio ir devynių metrų
pločio aitvaras su Lietuvos pirminin-
kavimo Europos Sąjungai logotipu.
Palangos viešosios bibliotekos skai-
tykloje rengiami pašnekesiai apie ES
dabartį ir ateitį. Abi dienas veiks in-
focentras, kuria me lankytojai galės
gauti informacinių leidinių apie ES,
paklausti, diskutuoti rūpimomis te-
momis. 

Kairas (BNS) – Egipte kilus
smur to bangai, kai saugumo pajėgos
rugpjūčio 14 d. pradėjo vaikyti Kaire
protestavusių nuverstojo Prezidento
Mohammed Mursi šalininkų stovyk-
las, žuvo daugiau kaip 640 žmonių. Ka-
rinė policija, žurnalistų teigimu, į pro-
testuotojus šaudė tikromis kulkomis.
Ginkluoti snaiperiai į minią šaudė
nuo namų stogų. Be to, saugumo pajė-
gos naudojo ašarines dujas ir į pala-
pinių miestelius įvažiavo šarvuotais
automobiliais bei buldozeriais. Egip-
tas mėnesiui paskelbė nepaprastąją
padėtį, nes visoje šalyje siautėja smur-
tas po kruvino susidorojimo su nuša-
lintojo prezidento šalininkais. Jie ra-

gina surengti naujus protestus. Egipte
susidarė kritiška padėtis, policijai
leista savigynai naudoti ginklus. Lai-
kinieji Egipto vadovai sukritikavo
JAV Prezidento Barack Obama pasisa -
ky mus. B. Obama pasmerkė Egipto
vyriausybės veiksmus bei nutraukė
bendras karines pratybas. JAV Prezi-
dento teigimu, bendradarbiavimas ne-
gali tęstis, kai Egipte žudomi civiliai.
Tačiau B. Obama nenutraukė 1,3
mlrd. JAV teikiamos paramos Egip-
tui. JT Generalinis sekretorius Ban
Ki Moon griežtai pasmerkė smurtą.
Popiežius Pranciškus pa ragino mels-
tis už visas aukas ir jų artimuosius, už
taiką ir dialogą Egipte.

Vilnius (BNS) – Rusijos amba-
sada Vilniuje sukritikavo Lietuvos
ape liacinio teismo sprendimą išduoti
Jungtinėms Valstijoms ginkluotės
kontrabanda įtariamą Rusijos pilietį
Dmitrijų Ustinovą. Ambasada pareiš -
kė, kad dėl išdavimo priimtas skubo-
tas sprendimas, kuris nebus naudin-
gas Rusijos santykiams su Lietuva ir
JAV. Teismas nusprendė išduoti
ginklų prekyba įtariamą Rusijos pilie -
tį D. Ustinovą Jungtinėms Valstijoms.
Teismo nutartis galutinė ir neskun-

džiama. Teismas atmetė D. Ustinovo
aiš kinimus, kad jį JAV persekioja dėl
Rusijos pilietybės, teiginius pavadi-
nęs nepatvirtintais. Teismas taip pat
nutarė, kad pakanka duomenų per-
duoti suimtąjį JAV baudžiamajam
persekiojimui. JAV pareigūnai įtaria,
jog veikdamas bendrininkų grupėje,
D. Ustinovas eks portavo JAV gynybos
ginkluotės sąraše esančias priemones:
naktinius optinio matymo prietaisus,
nuotolinio matymo vaizdo kameras.
JAV jam gresia įkalinimas 20 metų.

Roma (ELTA) – Vasarą daugybė
piligrimų keliauja į šventoves, vie-
nuolijas, abatijas – vietoves, kuriose
glūdi istorinės ir meninės tikėjimo
šaknys, pasisemti dvasinės ramybės,
pailsėti bei pasidžiaugti meno grožy-
bėmis. Katalikiško portalo „Aleteia”
žurnalistai, kuriuos cituoja Vatikano
radijas, atkreipia dėmesį į kartu su
maldininkų srautų augimu iškylan-
čią problemą: daugėja ir lėktuvų, trau-
kinių, autobusų maršrutų, didėja ir
atliekų kiekiai, pagaminama daugiau
dujų, kurios teršia aplinką. Piligri-
mystės grėsme ekologijai susirūpino

„Ekologiškai švarios piligrimystės
tinklas”, oficialiai gimęs Asyžiuje (Ita-
lija) 2011 m. Šis projektas stengiasi su-
vienyti piligrimysčių centrus visame
pasaulyje siekiant bendro tikslo – kad
religinio pobūdžio kelionės atitiktų
aplinkos apsaugos ir tvarumo kriteri-
jus. Tai vienas didžiausių judėjimų,
besi rūpinančių klimato kaitos prob-
lemomis, pradėtas devynių pagrindi-
nių pasaulio religijų. Jo tikslas –
įkvėpti religinius vadovus, piligrimus
stengtis, kad piligrimystės būtų eko-
logiškesnės. 

Poilsiautojai Palangoje. A. Petraitytės nuotr.

Per protestus Egipte žuvo šimtai žmonių.                                                               ELTA nuotr.
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Nijolė Bražėnaitė: „Brolis atvedė mamai Sarą”
Suplanuota staigmena

– Kaip prisimenate 1940 m. birželio
15-ąją, kada sovietų kariuomenė užplūdo
Lietuvą?

– Tą dieną mes kaip tik laikėm pa-
skutinius egzaminus Kauno „Auš ros”
mergaičių gimnazijoje. Su drau gėmis
išėjome pasivaikščioti į Lais vės alėją.
Staiga pamatėm važiuojant tankus.
Buvome girdėjusios, kad santykiuose
su Sovietų Sąjunga kažkas vyksta. Bet
pamatyti savo akimis tan kus – labai
didelis išgyvenimas. Su stojom, nusto-
jom kalbėti. Aplinkui žmonės irgi buvo
be žado. Kai ku riems iš jų per skruos-
tus riedėjo aša ros. Jie tik žiūrėjo ir ty-
lėjo. Tuo metu kiti, tikriausiai, slapti
komunistai, dauguma žydų tautybės,
bėgo su gė lėmis juos sutikti ir bučiavo
karei vius. O mes stovėjome ir brau-
kėme ašaras.

– Ar daug buvo žmonių, kurie sveikino
okupacinę kariuomenę?

– Nepasakyčiau, kad buvo minios.
Bet bėgo prie tų tankų su gėlėmis gana
nemažai.

– Vadinasi, žmonės iš karto su prato ką
reiškia sovietų tankų pa sirodymas?

– Labai gerai suprato. Jau iš ap -
rašymų laikraščiuose buvo žinoma,
kad bręsta kažkokia santykių su so-
vietais atomazga. Tik žmonės nežinojo
kaip, kas, kada. Bet buvo suplanuota ir
parengta labai liūdna staigmena Lie-
tuvai.

Iškeldavo duris

– Ir kaip klostėsi Jūsų likimas toliau?
– Aš turėjau dvynę seserį Vidą, ku-

rios gyvos jau nebėra. Mūsų mama
buvo našlė. Augino mus keturis vai-
kus ir globojo abi seneles – savo motiną
ir mano tėvelio motiną. Mano tėvelis
jau buvo miręs 1932 metais. Mama
buvo labai susirūpinusi ką daryti to-
liau. Pirmiausiai norėjo, kad mes mo-
kytumėmės. Ji turėjo tiesiog savotišką
užsispyrimą, kad mus kaip nors iš-
leistų į mokslus.

1940 metų rudenį buvome jau pa-
skutinėje gimnazijos klasėje. Įvyko di-
džiausi pasikeitimai mokymo progra-
mose: religija buvo išmesta, isto rija,
literatūra – labai pakeistos, kla si kinės
ir svetimos kalbos – išmestos. Vietoj
to įvesta rusų kalba. Kiekviena klasė
turėjo politruką. Mūsų klasę pri -
žiūrėjo toks nedidelio ūgio, verž laus
būdo, galbūt žydų kilmės jau nuo lis. Vi-
sus mokinius, kurių tėvai tu rėjo ko-
kio nors turto, jis vadindavo „mėly-
nakraujais”. Mus vadindavo „mėly-
nakraujėm Bražėnaitėm” – viena Vida,
kita Nijolė.

Tada mus sumaišė su „Aušros”
berniukų gimanzijos moksleiviais.
Dalį mūsų mergaičių perkėlė į „Auš -
ros” berniukų gimnaziją, dalis ber -
niukų iš ten buvo atkelti į mūsų mer-
gaičių gimnaziją. Pasidarė mišri klasė. 

Klasėje mokėsi toks Radzevičius
(Stasys Radzevičius – Red.), tapo gana
žinomu artistu. Buvo Oželis, pulki -
ninko Oželio sūnus. Jie labai nemėgo
rusų kalbos pamokų. Tad kartais iš -
keldavo duris iš vyrių ir atremdavo į
staktą. Mokytoja bando įeiti į klasę ir
durys krenta. Ji, žinoma, buvo nie kuo
dėta, buvo tauri lietuvė. Tik mo kė rusų

kalbos. Mokytoja suprato, kad čia toks
nepasitenkinimo parodymas. Vaikų
neskundė.

Okupacinė jėga

– Koks buvo požiūris į valdžią, vadi-
namąją „liaudies vyriausybę”, vadovaujamą
Justo Paleckio? Kaip žmonės ją vertino?

– Žmonės žinojo, kad tai buvo ko -
munistų vyriausybė. Paleckis nebuvo
komunistas, bet visi suprato, kad šita
vyriausybė pastatyta komunistų ir ji
vykdys jų valią. Niekas tada negalėjo
viešai pasakyti ką galvojo. Areštai pra -
sidėjo labai greitai. Vien mūsų klasėje
keli berniukai buvo suareštuoti. Tėvų
buvome įspėti, kad viešai negalime
nieko kalbėti apie okupaciją.

– Ar žmonės suprato, kad tai okupa-
cija, ne valdžios pasikeitimas?

– Aišku, kad suprato. Buvo aki-
vaizdu, kad tai okupacinė jėga ir kad
gyvenimas pasikeitė iš pagrindų. Ir
kas buvo sukurta, buvo išardyta labai
greitai.

– Prisimenate 1941 m. birželio trėmi-
mus?

– Pas mus slėpėsi Voronežo laikų
mamos draugė Vincė Jonuškaitė-Zau -
nienė, garsioji Kauno operos solistė.
Su dviem savo vaikais. Jie buvo tada
dar labai jauni. Giedrė, rodos, aštuo -
nerių, o Saulius – dešimties metų. Jos
vyras Dovas Zaunius buvo ilgametis
Lietuvos užsienio reikalų ministras.
Bet jis mirė okupacijos išvakarėse.
Zaunienė žinojo, kad ją rengiamasi su-
imti, tad slapstėsi. Mama priėmė pas
save. Ir mes visi, labai susiglaudę, – iš
viso dešimt žmonių! – taip lai kėmės... 

Naktį išgirdom sunkvežimių gar-
sus. Nieko nežinojom kas vyksta. Po-
nia Zaunienė birželio 13-ąją buvo nu-
ėjusi pasveikinti su antaninėmis savo
seną draugą ir kolegą Antaną Kučingį.
Grįžo labai vėlai, kokią pir mą valandą.
Jau buvo birželio 14-oji. O mūsų kai-
mynystėje gyveno prezidento Antano
Smetonos brolis, kurio duktė buvo
Elena Raštikienė. Rašti kienė tada
buvo kalėjime, o generolas Raštikis
slapstėsi. Tad seneliai Sme tonos glo-
bojo tris Raštikių mergytes. Viena iš jų
buvo vos kelių mėnesių kū dikis, o ki-
tos – gal dvejų ir ketverių metukų. Iš
mūsų virtuvės balkono bu vo matyti jų
namas. Sunkvežimis privažiavo prie
to namo. Išlipo karei viai su šautuvais,
įsibrovė į namą. Netrukus išsivedė
tuos abu senukus ir mergytes. Kaip ko-
kius šuniukus sumetė į tą sunkvežimį
ir išvažiavo. Tai vienintelis mano pa-
čios akimis regėtas išvežimo epizodas.
Visoje Lie tuvoje vyko išvežimai. Bet
tai, ką ma čiau, atsitiko mūsų kaimy-
nystėje.

Verkė iš džiaugsmo

– Ar buvo nuojautų, kad gali prasidėti
karas?

– Žmonės karo labai labai laukė.
Karas, faktiškai, jau vyko. Tik čia
gink luoti žmonės kovojo su be gink -
liais: juos gaudė, kankino, trėmė, ne -
retai – žudė. Ir tie beginkliai nesuprato
priežasties kodėl tai vyksta. Jie nie ko
blogo nebuvo padarę. Iš pra džių jie net
nesipriešino, nors turėjo ginklus. To-
dėl visi laukė pasikeitimo. Ypač kai
mūsų elitas tapo sugrūstas į kalėjimus,
kankinamas, tremiamas, žudomas.
Žmonės laukė karo kaip išganymo.

Kai 1941 metais prasidėjo sukili-
mas, mama leido įkurti mūsų na -
muose Aleksoto sukilėlių štabą. Čia
taip pat gyveno ir slėpėsi du studentai
– Stasiukaitis ir Brėdikis. Jie tučtuo-
jau prisijungė prie sukilėlių. Mano
brolis Algimantas, vieneriais metais
už mus su Vida vyresnis, – taip pat. Jis
buvo paskirtas su grupe kovotojų sau-
goti Aleksoto tiltą.

O mes slėpėmės po stalu, kai pra -
sidėjo susišaudymai. Pralaukėm kol
nutilo šaudymai ir sproginėjimai.

Didžiausias džiaugsmas žmo nėms
bu vo tada, kai Levas Prapuo le nis per
radiją paskelbė Lietuvos ne pri klau -
somybę. Ponia Zaunienė pasi ėmė mus
abi ir mes ėjom sveikinti visus į Lais-
vės alėją. Ji buvo labai po puliari, tu-
rėjo daug talento gerbėjų. Atsimenu,
kaip vieni kitus glebėsčiavo, sveikino
ir verkė iš džiaugsmo. Ir mes verkėme
drauge. Tai buvo dar prieš įžengiant
vokiečių kariuome nei.

Mano sesuo irgi ėjo į sukilėlių šta -
bą, prisijungė prie jų ir padėjo spaus-
dinti atsišaukimus. Ji labai gerai
spausdino rašomąja mašinėle. Grįžusi
man vis kalbėdavo apie „Levo sodrų
balsą”. Tai darė jai įspūdį.

Savarankiškiems 
veikti neleido

– Minėjote kaip žmonės reagavo į so-
vietų kariuomenės įžengi mą. O kaip – į vo-

kiečių?
– Ramiai. Nepastebėjau didelio en-

tuziazmo. Nei bėgimo su gėlėmis pasi-
tikti. Vokiečiai su savo tankais ir šar-
vuočiais įvažiavo, o žmonės tikėjo si,
kad gyvenimas bent jau nebus toks,
koks buvo prie bolševikų. Bent tikė-
tasi buvo. Pagal tą vokiečių po sakį:
„Ordnung muss sein” („Turi bū ti
tvarka” – Red.) . Be to, žinojom, kad
sudaryta Laikinoji vyriausybė, vylė -
mės, kad jai pavyks išlaviruoti ir ap -
ginti Lietuvos nepriklausomybę.

– Ar žmonės tikėjo, kad Lai kinojo vy-
riausybė – jų atstovybė? Ar nebuvo nuo-
jautų, kad jos mandatas galbūt irgi pana-
šaus į tą, kuriuo naudojosi Paleckio vyriau -
sybė? Tik vietoj sovietų užnugario čia buvo
vokiečiai?

– Man atrodo, kad jokiu būdu ne -
galima lyginti Paleckio ir Ambraze -
vičiaus vyriausybių. Viena  buvo mū -
sų pražūtis, o kita – davė nors kokią
viltį. Manau, kad Laikinoji vyriausybė
tikėjosi apginsianti Lietuvos inte resus.
Bet jėgos buvo nelygios. Jie buvo iš-
draskyti, išsklaidyti, kai ku rie pateko
į koncentracijos stovyklas. Kiti – iš-
tremti į Berlyną. Pavyzdžiui, mano
dėdė Petras Karvelis. Jis nebuvo Lai-
kinosios vyriausybės narys, bet jis at-
sidūrė Berlyne. Kadangi turėjo labai
artimus ryšius su Lai kinąja vyriau-
sybe. Ir Berlyne turėjo kasdien prisi-
statinėti gestapui. Tai buvo faktiškai
namų areštas.

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Vida  ir Nijole Bražėnaitės „Aušros” mergaičių gimnazijoje. 1939 m.

Nijolė Bražėnaitė. Vidmanto Valiušaičio nuotr.
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SK–058188

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto gimė 1923 m. Utenoje. 1941 m.
baigė ,,Aušros” gimnaziją, 1941–1947 m. studijavo mediciną Kaune ir Insbru ke
(Austrija). Nuo 1947 m. ak tyviai rūpinosi lietuvybe užsienyje, dirbdama VLIK’e,
Lietuvių fronto bičiulių sąjūdyje, JAV lietuvių gydytojų sąjungoje, Pasaulio lie-
tuvių katalikų organizacijų sąjungoje ir kt. organizacijose. 1948 m. Paryžiuje su -
sipažino su Juozu Lukša-Dau mantu, o 1950 m. jie susituokė. Deja, po mėnesio
buvo priversti išsiskirti visam laikui. 1951 m. rugsėjį Juozas Lukša žuvo. Iki 1957
m. Nijolė nieko nežinojo apie vyro žūtį. 1953 m. išvyko gy venti į JAV. 1995 m. –
JAV įsteigė Juo zo Lukšos-Daumanto fondą, kuris rū pinasi rezistencine pokario
istorija. Nuo 1997 m. – vadovauja „Tautos fondo” Mokyklų įdukrinimo komisi-
jai, kuri surinktas lėšas skiria 250-čiai įdukrintų Lietuvos mokyklų.

Bet naciai žinojo ką daro. Prieš so-
vietų okupaciją dėdė Lietuvoje tu rėjo
verslą, prekiavo su Vokietija, gerai mo-
kėjo vokiečių kalbą, turėjo daug
draugų vokiečių. Naciai ne norėjo leisti
savarankiškiems žmo nėms veikti. 

Vėliau, apie 1943 metus, jau ir teta
Karvelienė su pussesere Ugne turėjo
slapstytis. Jos buvo persikėlusios gy-
venti pas mus. Aš jau buvau bai gusi du
semestrus medicinos stu dijų Kau no
universitete. Ir tais me tais vokiečiai
visas aukštąsias mo kyklas Lietuvoje
uždarė. Kadangi pamatė, kad studen-
tai prieš juos nu sistatę, organizuojasi.

Neskirstė žmonių 
tautybėmis

– Dar pakalbėsime apie studentų ant-
inacinę rezistenciją. Bet no rėčiau dar grįžti
prie sukilimo ir Laikinosios vyriausybės
dienų. Ka da pirmąsyk išgirdote apie Juo zą
Ambrazevičių-Brazaitį?

– O, Dieve mano! Aš jį sutikau
„Aušros” mergaičių gimnazijoje. Jis
buvo mūsų literatūros mokytojas. Per
metų metus dėstė! Nuo trečios ar ket-
virtos klasės iki pat galo. Buvo myli-
miausias iš visų mokytojų!

– Apibūdinkite jį. Kodėl?
– Todėl, kad jis buvo labai gerbti-

nas žmogus. Labai gilus, labai ramus.
Gebėdavo labai suprantamai ir pa -
trauk liai perduoti dalykų esmę. Įskie-
pijo mums visuotinės, ypač lie tuvių li-
teratūros meilę. Jis buvo nuos tabus
mokytojas. Buvo apdovanotas visomis
gerosiomis žmogaus savybėmis, ko-
kias tik galima įsivaizduoti.

– Ar visų tautų žmones traktavo vie-
nodai pagarbiai? Gal tik savo tautos žmones
taip aukštai vertino, kitus traktavo kitaip?

– O ne, tai neįsivaizduojama. Jis
buvo nuoširdus humanistas tikra to
žodžio prasme. Mūsų klasėje, pavyz -
džiui, buvo dvi žydaitės. Ir jos buvo to-
kios pat kaip ir mes. Buvo labai ge ros
mūsų draugės. Ir Brazaitis ne skirstė
mūsų į lietuves ir nelietuves. Priešin-
gai, ugdė meilę ir pagarbą kiekvienam
žmogui, kiekvienai tautai. Jis buvo di-
dis patriotas. Ir jo gal voje buvo tik Lie-
tuva. Neskirstant žmonių tautybėmis.

Atvedė mamai Sarą

– Kaip prisimenate žydus išti kusią tra-
gediją, vokiečiams okupavus Lietuvą?

– Tik įžengę į Lietuvą, vokiečiai
labai greitai žydus uždarė į getus. O
1943 metais norėjo iš getų išgabenti,
sugrūsti į koncentracijos lagerius ir
išžudyti.

Mano mama su žydais turėjo rei-
kalų. Pažinojo daktarą Gringaus. Jis
buvo didelis eruditas. Manau, jis
tvarkė mamos teisinius reikalus. Mo -
kėjo daug kalbų, mamai labai padėjo.
Taip pat pažinojo ponią Baronienę. Ji
buvo mamos dantų gydytoja. 

Ponia Baronienė, išbėgusi kartą
iš geto, atskubėjo pas mamą ir prašė,
ar ji nesutiktų padėti jos dukrai Di -
nai? (Vėliau ištekėjusi tapo Stein berg.)

Taip pat prašė pagalbos dar dviems
mažiems vaikams. Tai buvo 5 metukų
mergytė Sara Šilingovski ir 9 metų
berniukas Aleks Gringaus, to teisi-
ninko sūnus. Mano mama sutiko, sakė,
kad kaip nors suras būdą pa dėti. 

Pirmoji mūsų namuose atsirado
Sara. O netrukus – ir Aleksas. Juos
abu atvedė mano brolis Mindaugas,
kuris buvo pašauktas į Luftwaffe tar-
nybą (Vermachto oro pajėgos – Red.,
kaip ir kiti lietuviai tarp 18 ir 35 metų. 

Nebuvo lengva tuos vaikus parsi-
vesti. Mindaugas jau buvo gavęs šau-
kimą į Luftwaffe, bet dar buvo namie.
Tačiau uniforma ir ginklai jam jau
buvo išduoti. Laukė tik pa vedimo kur
jį išsiųs. Mama sugalvojo, kad vokiečių
kareivio uniforma galėtų padėti išimti
tuos vaikus iš geto.

Buvo sutarta, kad Sarą kažkas at-
ves iki Aleksoto tilto. Ir toliau ji viena

(5 metukų!) pereis per tiltą. O kitoje
upės pusėje jos lauks Mindau gas. Pa-
skui savo atsiminimuose Sara rašė,
kaip ji pamatė didelius karei viškus ba-
tus. Pakėlusi galvą matė nepažįstamą
žmogų, kuris ją paėmė, apdengė savo
kažkokiu apsiaustu ir atvedė. Lydėjo
su šautuvu. Pagal vokit! Tai buvo mano
brolis. Ir jis žinojo ką daro. Ir kuo rizi-
kuoja! Jis atvedė mamai Sarą.

Kaip savo vaikus

Alekso – kita istorija. Jis buvo
įterptas į koloną žydų, vedamų į dar-
bus. Nežinau, gal sargas buvo papirk-
tas, bet vaikas turėjo atsidurti sutar-
toje vietoje: nueiti į tam tikrą namą, at-
sistoti tarp dvejų durų – išorinių ir vi-
dinių – stovėti ir laukti, kol kas nors at-
eis jo pasiimti. Ir jis laukė. Aleksas
man pasakojo tą istoriją tiek daug
kartų! Ir aprašė savo knygoje. 

Staiga mato ateinantį vokiečių ka-
reivį. Su šautuvu! Eina tiesiai į jį.
Aleksas buvo 9 metų, jau daug ką su-
prato. Baisiai išsigando. Kareivis ati-
daro duris ir sako: „Eik su ma nim”.
Paėmė jo ranką ir nepaleido. O tas vai-
kas drebėdamas ėjo su juo. „Kur tu

mane vedi?” – tepaklausė. Min daugas
jam atsakė: „Vedu pas mano mamą.” Ir
atvedė. 

Aleksas atsimena, kaip jį mama
priėmė. Labai šiltai. Su išskėstom ran-
kom. Ir Sara jau  buvo tenai. Ir mama
juos globojo. O Mindaugas pa teko į
Rytprūsius ir jo tragedija buvo labai
didelė. Bet čia jau atskira istorija.

Mama taip pat daug padėjo Dinai
Baronaitei. Sarą pakrikštijo ir davė
Kotrynos vardą. Nuo to laiko ją vadino
Kotrynėle. Ji buvo blondinė, mėlyno-
mis akimis. Ir dėl jos mama per daug
nesibijojo. Bet dėl Alekso – bijojo labai. 

Mūsų namas buvo priešais Alek -
soto aerodromą. Jam, kaip jaunam
berniukui, buvo įdomu žiūrėti į lėktu-
vus. Tad jis mėgo žiūrėti pro langą.
Kartą vienas vokietis pastebėjo, kad
kažkoks jaunuolis pro langą žiūri.

Mama pamatė, kad jis eina tiesiai į
mūsų namus. Labai išsigando. Alek -
sui liepė nueiti į apačią, užkišo kaž -
kur už laiptų. Atidarė duris. Tas vo -
kiečių kareivis sako: „Ar yra pas jus
jaunas vyras, kurį aš mačiau?“ Ma ma
atsakė, pas mus jokių jaunų vyrų nėra,
tik vaikas. Aleksas tuo metu iš lindo iš
savo landynės. Vokietis pa matė, kad
čia ne jaunas vyras slepiasi nuo ka-
riuomenės, bet vaikas. Taip ir praėjo.

Dėl Saros vienu metu irgi buvo ne-
mažos baimės. Vokiečiai ėjo į mūsų na-
mus. Mama greitai susivyniojo Sarą į
kažkokią paklodę ir bandė išnešti
lauk. Jie tučtuojau ją sulaikė: ką čia
turi, kur neši? „Tai maža ligonė, serga
tymais”, - atsakė mama. Vokiečiai iš-
sigando ir pabėgo. Tai man Sara pasa-
kojo!

Bus daugiau

Konstancija Bražėnienė su savo išgelbėtais žydų vaikais  – Aleksu Gringauz ir Sarah
Šilingovsky  – New Yorke 1966 metais.                      Iš N. Bražėnaitės asmeninio archyvo

18-metis Mindaugas Bražėnas, 1942 m. iš
geto atvedęs Sarah ir Aleksą pas savo
mamą Konstanciją Bražėnienę.
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Čikagietė Eglė Staišiūnaitė – apie 
dalyvavimą universiadoje ir treniruotes JAV

NBA New York „Knicks” klubas atrado 
krepšinio talentą iš Lietuvos

Lietuvos gyventojai aukos darbą dėl
Europos krepšinio čempionato kovų

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Antrojo 400 metrų barjerinio bė-
gimo atrankos dalyvės išsiri-
kiuoja prie starto linijos, tačiau

prasideda smarkus lietus. Lengvaatle-
tės laukia, o teisėjai delsia duoti starto
šūvį. Po kurio laiko bėgimas prasi-
deda. Šla pia geltonai-žalia apranga vil-
kinti sportininkė pirmoje atkarpos pu-
sėje bėga tarp pirmaujančiųjų, tačiau
finiše pritrūksta jėgų. Štai toks pajė-
giausios Lietuvos 400 metrų barjeri -
nio bėgimo atstovės Eglės Staišiū nai -
tės debiutas liepos mėnesį Kazanėje
(Rusija) pasibaigusioje universiadoje.

„Tokiomis sąlygomis dalyvauti
var žybose dar neteko, tikiuosi, kad
daugiau ir neteks, – teigė Čikagos lie-
tuvė E. Staišiūnaitė. – Buvo tikrai ne -
są žininga visų antro bėgimo spor ti -
ninkių atžvilgiu ir, mano nuomone, tai
buvo teisėjų klaida, kad jie leido mums
startuoti.”

Šiame bėgime dalyvavusioms
spor tininkėms nepavyko pasiekti
aukš tų rezultatų. Be to, šešios grei -
čiausios lengvaatletės (E. Staišiūnaitė
buvo penkta, atkarpą įveikusi per 59,99
sek.) nuo asmeninių pasiekimų atsi-
liko po dvi–tris sekundes. Geriau sias
iki šiol lietuvės rezultatas – 56,58 sek.

„Sporte visko būna, vieną dieną
pasiseka, kitą – ne. Aišku, labai gaila,
nes tikrai buvau pasiruošusi ir tikė-
jausi įvykdyti pasaulio čempionato ‘B’
normatyvą”, – pasakojo E. Stai šiū -
naitė. Vis dėlto Kazanėje vykusi uni-
versiada sportininkei paliko tei gia mą
įspūdį. „Man universiada – kaip mini
olimpiada. Gyvenimo sąlygos, val-
gykla, transportas, laisvalai kio užsi-
ėmimai – labai panašūs, – džiaugėsi E.
Staišiūnaitė. – Nuotaika komandoje la-
bai draugiška. Nuo olimpiados skyrėsi
gal tik tuo, kad čia ne toks aukštas var-
žybų lygis, tad ir sportininkai labiau
atsipalaidavę. Nėra tokios didelės var-
žybinės įtampos.” 

JAV atrado mėgstamiausią rungtį

24-erių metų E. Staišiūnaitė kilu si
iš Klaipėdos, tačiau jau kelerius me-
tus treniruojasi JAV. Lengvaatletė šie-
met dalyvavo trejose varžybose. „JAV
baigiau universitetą ir dabar dirbu tre-
nere. Kadangi mano treni ruojamiems
sportininkams pagrindiniai startai
būna pavasarį, pačiai jose dalyvauti
nebėra kada, – paaiškino E. Staišiū-
naitė kodėl praleido pavasario sezoną.
– Pirmieji bėgimai šiais metais buvo

birželio mėnesį, kai grįžau į Lietuvą.”
Vis dėlto išvykdama į JAV leng-

vaatletė didžiausias viltis siejo ne su
400 metrų barjeriniu bėgimu, bet su
trumpesne – 100 metrų barjerinio bė-
gimo rungtimi.

„Nuo pat mažens man labai gerai
sekėsi 100 metrų barjerinis bėgimas. Ši
rungtis buvo pati mano mėgs ta miau -
sia, kol nepradėjau bėgioti universi-
tete. Per tuos ketverius metus, kuriuos
atstovavau už Wisconsin universitetą,
daugiau galimybių turėjau 400 m bar-
jeriniame bėgime, todėl ši rungtis ir
tapo mano pagrindine”, – pasakojo
lengvaatletė.

Išmėginti jėgas sportininkė norė -
tų ir bėgdama 400 metrų be barjerų.
Tiesa, šioje rungtyje E. Staišiūnaitė
sulauktų itin aršios konkurencijos: 400
metrų bėgime specializuojasi į pa -
saulio čempionato normatyvus įvyk -
džiusios Agnė Šerkšnienė, Eglė Bal -
čiūnaitė ir 2011 metų Europos jaunių
olimpinio festivalio čempionė Mo desta
Morauskaitė.

„Šiais metais turime labai stip rių
400 metrų bėgikių ir, manau, kad aš
taip pat pretenduoju į ketvirtą estafe-
tės 400 x 400 m vietą. Šiais metais šioje
rungtyje dar nedalyva vau, bet pla-
nuoju bėgti ir parodyti gerą rezultatą,
su kuriuo galėčiau pakliūti į estafetės
sąrašą”, – planais dalijosi E. Staišiū-
naitė.

Olimpinės atrankos 
staigmena

E. Staišiūnaitė – bene didžiausia
staigmena tarp sportininkų, kurie iš -
kovojo olimpinius kelialapius. Leng -
vaatletė vienintelė iš Londono olimpi-
nėse žaidynėse dalyvavusių Lietuvos
sportininkų nebuvo įtraukta į jokius
kandidatų sąrašus.

„Giliai širdyje visada tikėjau, kad
papulsiu į olimpiadą. 2011–2012 metų
sezonas man buvo labai sėkmingas.
Nebereikėjo dalyvauti varžybose už
universitetą ir galėjau susi kon cen -
truoti vien tik 400 metrų barjeriniam
bėgimui. Praėjusiais metais taip pat
pradėjau treniruotis su spor tininke,
kuri buvo daug greitesnė ir stipresnė
už mane. Manau, tai turėjo didžiausios
įtakos mano pasiruoši mui ir rezulta-
tui.”

Olimpinėse žaidynėse E. Staišiū -
naitė pirmame at rankos bėgime buvo
penkta ir nepateko į varžybų pusfinalį.
Londo ne jai atiteko 34 vieta.

Praėjusį sezoną jis buvo atsargi-
nis „Šiaulių” vidurio puolėjas,
tačiau kitą gali atsidurti NBA

lygoje. Kitą mėnesį 25-ąjį gimtadienį
švęsiantis Ovidijus Galdikas rimtai
sudomino New York „Knicks” ko-
mandą.

„Knicks” atstovai šią savaitę lan-
kėsi Orange County, California, kur
217 cm ūgio milžinas iš Lietuvos tre-
niruojasi jau antrą mėnesį. O. Gal -
dikas jau anksčiau buvo patraukęs
„Knicks” skautų dėmesį, tačiau New
York klubą ypač sudomino šią vasa rą,
kai priaugo beveik 10 kg raume nų.

Jeigu būtų renkamas geriausias
vidurio puolėjas iš Lietuvos, tai Ovi-
dijus jame būtų trečias. Kiti du iš ma-
žytės Bal tijos šalies – Jonas Valančiū-
nas ir Do natas Motiejūnas – jau žai-

džia NBA lygoje.
„Knicks” klubas mano radęs „ne-

nušlifuotą deimantą”, kuris gali suži-
bėti ateityje.

Viena iš kito sezono NBA pajė-
giausių komandų laikoma „Knicks”
komandų šiuo metu turi 14 sutartis
pasirašiusių krepšininkų, o O. Gal di -
kas į paskutinę vietą, anot praneši -
mų, taiko kartu su rezulta ty viausiu
praėjusio sezono Eurolygos krepši -
ninku Bobby Brown, Seanu May, D. J.
White ir Lester Hudson.

Praėjusį sezoną LKL lygoje O.
Galdikas rinko vidutiniškai po 5,8
taško ir turėjo 3,6 atkovoto kamuolio.
BBL krepšininko statistika buvo kiek
geresnė – 8,3 taško, 5,2 atkovoto ka-
muolio ir 1,2 bloko.

Lietuvoje krepšinis yra laikomas
antrąja religija, tačiau įvairūs
krep ši nio žiūrėjimo per televi-

ziją ritualai tarp lietuvių nėra paplitę.
Vis dėlto Europos krepšinio čempio-
natas lietuviams bus labai svarbus –
net 75 proc. dirbančių ir Europos krep-
šinio čempionatą žiūrėsiančių žmonių
vienaip ar kitaip ruošiasi stebėti rung-
tynių eigą, net jei rungtynės sutaps su
darbu. Tai paaiškėjo iš „Spinter tyri-
mai” atliktos apklausos, kurią užsakė
oficialus Europos krepšinio čempio-
nato transliuotojas „Viasat”.

Paprašytieji pasakyti, ar jie turi
krepšinio rungtynių žiūrėjimo per te-
leviziją ritualą, teigiamai atsakė be-
veik dešimtadalis (9 proc.). Daž niau -
siai minimas ritualas – rengimasis
atitinkamais marškinėliais. Pana šų
ritualą turi ir Lietuvos krepšinio le-
genda Arvydas Sabonis:

„Jei žiūrime čempionatą vis su
tais pačiais draugais ir mūsų rinkti-
nei sekasi, per kiekvieną transliaciją,
kol rinktinė laimi, sėdamės vis į tas
pačias vietas. Dar ir krepšinio marš-
kinėlius kaskart apsivelkame. Visa tai
darome ypač tuomet, kai prasideda
svarbiausios – atkrintamosios varžy-
bos. Būna, kad ir vėliavą prie namų iš-
keliame.”

Europos krepšinio čempionato
reikšmingumą lietuviams rodo tai,
kad net trys ketvirtadaliai žmonių,

stebėsiantys Europos krepšinio čem-
pionato kovas, darbo metu sektų svar-
bių rungtynių rezultatą. Beveik treč-
dalis (30 proc.) ieškotų galimybių vie-
naip ar kitaip sekti rungtynių eigą,
tik nežino kaip konkrečiai. Daugiau
nei penktadalis (22 proc.) ruošiasi
darbo metu sekti rezultatą internete,
o daugiau nei dešimtadalis (12 proc.)
kreiptųsi pagalbos į draugus – pra-
šytų siųsti informaciją apie rungty-
nių eigą.

Lietuvos televizija rodys daugiau -
sia Europos krepšinio čempionato
rungtynių Lietuvos istorijoje, tad žiū-
rėti tikrai bus ką. Panašu, kad rug -
sėjo mėnesį krepšinis bus pagrin dinė
pokalbių tema darbovietėse. Net ir tie,
kurie per darbus neturės galimybių
pažiūrėti rungtynių tiesiogiai, galės
žiūrėti įdomiausių varžybų pakarto-
jimus per „Viasat Sport Baltic”.

Lietuvos gyventojai čempionato
„Eurobasket 2013”, kuris vyks rugsė -
jo 4–22 d., metu galės matyti daugiau
Europos krepšinio rungtynių nei bet
kada iki šiol. Oficialus čempionato
transliuotojas skaitmeninė televizija
„Via sat” skelbia, kad kanalu „Viasat
Sport Baltic” tiesiogiai parodys dau-
giau kaip 60 rungtynių, o TV3 – visas
Lietuvos rinktinės rungtynes ir svar-
biausias finalinio etapo kovas.

Parengė D. RuževičiusJAV lietuvė Eglė Staišiūnaitė – pajėgiausia Lietuvos 400 metrų barjerinio bėgimo atstovė. 

Lietuvis Ovidijus Galdikas atsidūrė „Knicks” klubo akiratyje.
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Mirė 
EILINIS RAZUMAS

Liūdime netekę savo mylimo giminaičio Eilinio Razumo. Nie-
kas tikrai nežino jo amžiaus, nes jo gimimo pažymėjimas pasimetė
biuro kra tų popieriuose. Bet mes jį ilgai pri siminsime, nes jis puo-
selėjo papras tą, eilinį razumą, kaip, pvz., žinojimą, kaip apsisaugoti
nuo lietaus, supratimą, kodėl ankstyvas paukštelis ran da slieką, su-
vokimą, kad gyvenimas nėra rožėmis klotas ir sugebėjimą suprasti,
kad kiaulystė gali būti ir dėl jo kaltės. 

Eilinis Razumas gyveno paprastai, bet turėjo aiškius finansi-
nius prin cipus – neišleisti daugiau, nei uždirbo bei  patikimas gy -
ve nimo gai res – suaugusieji, o ne vaikai yra at sakingi už sprendi-
mus šeimoje. 

Jo sveikata pradėjo blogėti su naujų potvarkių įvedimu. Ži-
nios, kad šešerių metų berniukas, pabučiavęs savo darželiokę, buvo
apkaltintas lytiniu smurtu, kad paaugliai buvo nubausti, nes pa-
valgę burną skalavo su tam tikslui pagamintu skysčiu, kuris ardė
jo sveikatą.  Jis pergyveno girdėdamas, kad mokytojas buvo išmes -
tas iš darbo, nes pabarė neklaužadą mokinį. Jis buvo nusivylęs tė-
vais, užpuolusiais mokytoją, kuris bandė atlikti tai, ko tėvai nesu-
gebėjo padaryti.  Jo sveikata blogėjo, kai mokyklos turėjo gauti tėvų
leidimą vaikus patepti mos timi nuo saulės nudegimo ar duo ti as-
pirino, bet joms buvo uždrausta tėvams pranešti, kad jų duktė tapo
nėš čia ir nori aborto. Eilinis Razu mas prarado norą gyventi,
matyda mas, kaip bažnyčios tampa prekybo mis, o nusikaltėliai su-
silaukia daugiau paslaugų negu nukentėjusieji. Labai neseniai E.
Razumas savo na muose buvo primuštas plėšiko, nes negalėjo savęs
ap siginti, bijodamas plėšiko ieškinio teisme. Eilinis Razu mas tie-
siog prarado norą gyventi, pa siskaitęs apie moterį, kuri nesuvokė,
kad garuojanti kava buvo karšta. Dalis kavos išsipylė į jos sterblę,
už ką teisme gavo didelius pinigus.

Anksčiau yra mirę Eilinio Razu mo tėvai Teisybė ir Pasitikėji-
mas. Taip pat mirusi yra jo žmona Atsa komybė, duktė Meilė ir sū-
nus Protas.

Giliame liūdesyje likę gimi nai čiai:
Ašžinau Savoteises

Ašnoriu Dabar
Kažkas  Kitaskaltas

Ašesu Auka

KAIMO  IDILIJA
Tupi vabalas ant lapo,
Laižo rasos lašelius.
Kojom valo ilgus ūsus
Ir mankština sparnelius.

„Myliu aš šį žemės plotą,
Šią žolelę pamišky,
Čia gimiau aš, čia ir mirsiu –
Kai kurie jau tvenkiny.

Nors ramiai mes judam dieną,
Nežaidžiame su vaikais,
Bet koks didis  grožis, aidas
Kai mes dūzgiam vakarais”.

Capt varlė tą vabalėlį –
Ir pradingo vandeny.
O po to krantan išlipus
Sukvarksėjo  panosy:

„Oi puikus šis vandenėlis
Kvepia, vien tik jovarai
Nepaliksiu šito kampo
Kol čia plaukioj vabalai.

Kur tu rasi tokią vietą,
Kur taip žalia ir jauku.
Gaila, tiktai mums, varlikėms,
Čia ne visada saugu”.

Capt varlikę baltas gandras –
Ir nuskrido  pamažu.
Palingavęs galvą  „pačiai”
Varlę numet prie vaikų.

„Sėdžiu aš aukštai ant stogo
Ir matau  visus laukus
Čia gimtinė, mano žemė
Čia ir perime  vaikus,

Žiemą Afrikoj ilsiuosi,
Kartais įlipu balon,
O pavasary  taip ilgu –
Vėl sugrįštu  Lietuvon”.

Daug dalykų  pasikeitę,
Sumažėjo ir žmonių...
Kasmet grįšiu į šį kraštą,
Kol  dar bus čionai varlių.

Prie klojimo prisišliejęs
Algis kalba patyliai:
„Mano bočiai mane šaukia,
Tėvų žemė ir šilai.

Mūsų kaimas ištuštėjo,
Nėr artojų nei arklių
Ir kai vakarais aptyla
Negirdėt skambių dainų.

Vieni į miestus išvyko
Kiti pluša užsieny.
Likom aš, mana močiutė 
Ir šunelis patvory.

Neieškosiu milijonų
Dirbt reikės savo galia,
Kurti naują kaimynystę
Savo rankom ir kalba“.

Mečys  Šilkaitis, 2013

Angliškas mandagumas bei taktika

� Anglas džentelmenas nutarė atleisti savo sekretorę. Išsikvietė
ją pas save ir labai taktiškai pareiškė: 

– Panele Jones, jūs esate puiki darbuotoja, tiesiog mūsų firmos pa -
sididžiavimas, jūs tvarkote firmos reikalus jau daugelį metų ir aš tie-
siog neįsivaizduoju, kaip mūsų firma galėtų dirbti be jūsų, bet nuo
pirmadienio mes pabandysime...

� Sekmadienio popietė. Turtingo Anglijos lordo dvaras. Seras sė -
di fotelyje, skaito laikraštį. Įeina tarnas. 

– Sere, gal būtų galima įsipilti stiklinę vandens iš grafino? 
Lordas, nepakeldamas akių nuo laikraščio: 
– Žinoma, John, prašom. 
Tarnas įsipila ir išeina su stikline. Po kiek laiko grįžta: 
– Sere, gal būtų galima įsipilti dar vieną stiklinę vandens? 
– Žinoma, gali įsipilti. 
Tarnas vėl įsipila ir išeina. Po kiek laiko vėl grįžta: 
– Sere, gal būtų galima įsipilti dar vieną stiklinę vandens? 
– Prašau. Tik John, kam tau tiek vandens? 
– Gaisras, sere.

Jeigu norite sužinoti nuo ko mirė žmogus, pažiūrėkite ant vainikų užrašų:
nuo žmonos, nuo brolio, nuo giminių…

� �  � 

Numirė Kubilius ir beldžiasi į Dangaus vartus.
– Ei, Petrai, atidaryk, įleisk mane.
– Na, Andriuk, tu ne čia pataikei. Į Dangų pateks tik tie, kurie ką nors gero

padarė.
– Tai aš daug gero padariau visai Lietuvai.
– Ir ką gi tu gero padarei?
– Aš ką tik numiriau…
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GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmONA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LINAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VyTENIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAN T. LyON, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SURENDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

ANDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JONAS V. PRUNSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUNSkIS, mD

ANDREw J. yU, mD
ShINgO yANO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. N E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org



Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

SiŪLo dARBĄ

oWneR oPPeRAToRS & dRiVeRS 
for TAnK oPeRATion

oPPeRATinG 48 STATeS & CAnAdA
Come join our team be a family member NOT a number

For information
Contact Safety @

BoRK TRAnSPoRT inC
7735 W. 59th St

Summit, iL 
1-708-594-5551
1-800-397-BoRK

www.borktransport.com

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

,,Surašymas” Nr. 21 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PUOŠMENOS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 21  
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski ir Julija Nozicka (4 metų), Chicago, IL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Jadvyga Savickas, Naperville, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRINĖ SChNEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERNIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe
ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUNAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei-
mose. Geros rekomendacijos.

Tel. 630-863-1168.

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. 

Tel.  773-387-7232.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. 

Tel. 773-329-9918.

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu . Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo. 

Tel. 708-691-6996.

� Dvi moterys ieško 1 ar 2 ,,kambario-
kių” patogiame bute. Geras autobusų
su sisiekimas. Tel. 773-329-9918.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Gali iš-
leisti atostogų. Siūlyti įvairius variantus
MI , IN , IL valstijose. Tel. 773-709-5900.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pa-
keisti, išleisti atostogų. Nevairuoja. 

Tel. 708-220-3202.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar -
bo su grįžimu namo. 

Tel. 708-691-6996.

� Moteris, vairuojanti automobilį, tu-
rinti didelę patirtį ir CNA sertifikatą, gali
prižiūrėti pagyvenusius žmones bet ku-
rioje valstijoje. Tel. 847-281-6659.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi
Prenumeruokime

ir skaitykime
,,DRAUGĄ”!

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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Vienas žiedas nuvyto
gražiame Majauskų 
šeimos darželyje

– tokiais žodžiais Danguolę
Ma jauskaitę apibūdino Dievo
Apvaizdos parapijos klebonas
kun. Gintaras Jonikas rugpjūčio
3 d. šv. Mišiose, at našautose
Southfield, MI. Bažnyčioje susi-
rinkusi šeima, draugai ir arti -
mie ji  a. a. Danguolės palaikus
po šv. Mišių  palydėjo į Holy Se-
pulchre kapi nes, esančias tame
pat mieste. Čia velionė amžinojo
atilsio vietą rado ša lia savo tėve-
lio dr. Vytauto Ma jausko. 

Klebonas išreiškė nuošir-
džią užuo jautą velionės motinai
dr. Van dai Majauskienei, gyve-
nančiai Flori da valstijoje, atsi-
sveikinime dalyvaujančioms se-
serims Violetai ir Lidijai, bro-
liams Algiui, Rikantui ir Taurui
su šeimomis. Išskirtinai pami-
nėta Vio leta, kaip stipri asmeny -
bė, kuriai teko savo sesute ypač
daug rūpintis paskutiniais jos
gy venimo metais.  „Esame tikin -
tys žmonės ir žinome, kad prisi-
kelsime. Pelenų krūvelė prieš
mus. Nebijokime peržengti mir-
ties slenksčio ir toliau amžinai gy ven -
ti”, – viltingai guodė  klebonas. 

Šv. Mišių metu giedojo sesutė  Li -
dija Rasutienė (Lietuvoje žinoma dai -
nininkė) ir  Asta Piestienė. Joms var -
gonais akompanavo Ada Šimaitytė.
Ypač viltingai nuskambėjo giesmė
„Panis Angelicus”. Atmintini, jaut rūs
ir prasmingi buvo sesutės Viole tos žo-
džiai, išsakyti po šv. Mišių. Ji sa vo se-
sutę Danguolę apibūdino kaip švelnią,
bet kartais griežtą, dosnią, bet taupią,
pasitikinčią, bet skeptiš ką, stiprią, bet
trapią.

Danguolė Majauskaitė, vyriausio -
ji dukra šeimoje, gimė 1944 m. lie pos
11 d. Lietuvoje. Karo pabaigoje su tė-
veliais pasitraukė į Vakarus. 1949 m.
at vyko į  New York valstiją, bet po po-
ros metų persikėlė į Detroit, MI. Čia
baigė aukštuosius mokslus, įsigyda -
ma bakalauro ir magistro laips nius ir
tapdama reabilitacijos specialiste.
Spausdinti šaltiniai pateikia gana
skū pius jos biografijos duomenis, o ir
atsisveikinimo metu dėme sys buvo
skiriamas jos  asmenybei, o ne profe-
siniam darbui.

Majauskų šeimą, ypač Danguolės
tėvelius, pažinojau nuo mūsų atvy-
kimo į Michigan valstiją 1969 m. Dan -
guolė ilgus metus dirbo kaip reabili -
tacijos specialistė Michigan valstijos
Švie timo ministerijoje. Su laiku ji
buvo pripažinta ir pakelta pareigose.
Prieš išeidama į pensiją buvo at sakin -
ga už bent trečdalį valstijos. Su velio -
ne artimiau susipažinau 1992 m., kai ji
suorganizavo neįgaliųjų iš Lietuvos

delegacijos atvykimą į Mi chi gan vals-
tiją. Atvykusieji betar piš kai susipa-
žino su Amerikos progra momis ir su-
kauptas žinias bei įspū džius parsivežė
namo. 

Po metų Lietuvos valdžia  Dan -
guo  lę pakvietė vesti dešim ties dienų
se minarą. Ji aptarė rea bi li tacijos
prog ramas JAV ir  skatino jas pritai-
kyti Lietuvos poreikiams. Šį se minarą
ji aprašė „Lituanus” žurnale (1994 m.
nr. 2). Gana anksti išėjusi į pensiją,
Danguolė buvo energinga ir norėjo iš-
bandyti ką nors naujo. Tokia proga
pasitaikė: žinomai Edward Jo nes ben-
drovei, atsidarius savo raštinę East
Lansing, ji jai sėkmingai vado vavo iki
savo tėvelio mirties. Po to išsikėlė į
Floridą arčiau mamos ir Ed ward Jo-
nes raštinę atidarė Stuart miestelyje.
Vieną kartą man teko ją aplankyti.
Dirbo sėkmingai, gauda ma įvairius
bendrovės pripažinimus ir premijas.
Šiame šurmulyje ją ap lankė liga, bet ji
per daug į tai ne kreipė dėmesio, nors
vėl išėjo į pensiją. Po poros metų pa-
sistatė gražius na mus ir kartu su mo-
tina dr. Vanda juose apsigyveno.  Deja,
liga, o vėliau ligos, ją pamilo iki tiek,
kad  gegužės  31 d., mylinčios šeimos
apsupta, ji iš keliavo Amžinybėn.  

Taigi, vienas žiedas nuvyto gra -
 žiame Majauskų darželyje, bet liku -
siems šioje Amžinybės slenksčio pu -
sėje tas žiedas ilgai liudys apie šviesų
Danguolės protą, draugiškumą ir dva -
sinį grožį. Ilsėkis ramybėje, miela
Danguole!

Romualdas Kriaučiūnas

A†a Danguolė Ma jauskaitė 

Pabėgėlių eilė prie Japonijos konsulato Kaune. Archyvinė nuotr.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Sugrįžęs paukštis

Koks didelis ir nuostabus
pasaulis:
jame tiek grožio, laimės ir
kančios!
Galėtumei keliauti visą
amžių
ir niekad nepasiektumei
ribos.

Bet ta ilga kelionė
sutrumpėja,
ir apsistoji pailsėt
tenai,
o ten pūslėtos rankos žagrę
stumia
ir žemė kvepia
vakarais.

Ir supranti – esi šio krašto
paukštis
ir supranti – tai čia tavi
namai.
Nutolsta tie pasauliai
platūs,
nes pailsės tik čia
širdis.

Argi tu nežinai?

Argi tui nežinai, kodėl širdis
suskaudo
ir liūdesys užtemdė man
akis?
Argi nepajutai – pavasaris man
miręs
ir gal daugiau
nebesugrįš.

Gal niekad nematysiu to gėlių
darželio,
pražystančio pavasario, nušvytusio
dangaus
ir tos mažos lakštingalos
balselio
galbūt nebeišgirsiu jau
daugiau.

Argi tu nežinai, kad laimė kartais
miršta,
kad ji – per dangų krintanti
žvaigždė?
Kai ji tokia trapi ir
trumpalaikė,
kaip šio pavasario
gėlė?

Argi tu nežinai, kodėl širdis
suskaudo?

Donių Remį palydint
DONIUS REMYS (g. 1925.02.10. Mažeikiuose – m. 2013.01.17. Palangoje)
šeštadienį, rugpjūčio 17 dieną, laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse. Mažas
paminklas jam laikraščio puslapiuose – jo paties kūryba (iš rinkinio ,,Išlikęs
džiaugsmas”, 1994).

Nuo 1943 m. Vokietija ėmė reika-
lauti, kad Japonija perduotų jai Šan-
chajaus žydus arba pati pasirūpintų
jų išžudymu. Nepaisant to, kad Japo-
nija buvo Vokietijos sąjungininkė, žy-
dai Vokietijai nebuvo išduoti. Nuo
1942 m. lapkričio 15 d. buvo galutinai
nuspręsta žydus uždaryti gete. 1943
m. vasario 18 d. japonai paskelbė, kad
iki gegužės 15 d. visi žydai, kurie at-
vyko po 1937 m., turi persikelti į tam
skirtą miesto rajoną. Nors japonai at-
skirais atvejais ir leido dirbti už geto
ribų, gete gyvenimo sąlygos dar su-
prastėjo.

1944 m. prasidėjo amerikiečių oro
antpuoliai. Daugiausia žydai nuken-
tėjo 1945 m. liepą, kai buvo bombar-
duojama radijo stotis Hongkou ra-
jone, tuomet žuvo 31 pabėgėlis, 500
buvo sužeista ir 700 liko be pastogės.

Kai kurie Šanchajaus geto žydai
dalyvavo sabotažo akcijose prieš ja-
ponus ir padėjo numuštų amerikie-
čių lėktuvų pilotams pasiekti Japoni-
jos neokupuotas Kinijos teritorijas.

Getas buvo oficialiai išlaisvintas
1945 m. rugsėjo 3 d. Beveik visi žydai
paliko Šanchajų.

Illinois Holocaust Museum penk-
tadienį minint Šanchajaus geto 70-
metį, dalyvavo ir daugybę vizų išda-
vusio Kinijos diplomato Feng Shan
Ho duktė Manli Ho, kuri pašventė 15
gyvenimo metų, kad surinktų infor-
maciją apie savo tėvo darbus, pade-
dant žydų pabėgėliams.  

,,Draugo” info

Susitiko buvę Šanchajaus geto pabėgėliai
Atkelta iš 1 psl.



Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIANCE – gAIDAS – DAImID
FUNERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

A † A
SOPHIE

JURKŪNAS

Sophie (Sofija, Zofija), bu-
vusi Marquette Fashions, su-
knelių parduotuvės Mar-
quette Park, Chicago, IL, sa-
vininkė, mirė 2013 m. liepos
26 d., sulaukusi 97 metų, Pa-
los Community Hospital, Pa-
los Heights, IL.

Sofija gimė 1916 m. gegu-
žės 24 d. Wicker Park, Chi-
cago. Ji buvo vyriausia iš
dviejų vaikų Viktoro ir Ma-
rijos (Vilkelis) Cirbulių, lietuvių emigrantų.  Brolis Stasys gimė
metais vėliau.

1922 m. Sofija su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno ūkyje ne-
toli Gelvonų. Būdama 16-os pradėjo dirbti drabužių fabrike, kur
susipažino ir įsimylėjo būsimą savo vyrą, fabriko savininką Stasį
Jurkūną, už kurio 1937 m. rugpjūčio 29 d. ištekėjo. Dar gyvendami
Lietuvoje, susilaukė dukters Mildos.

1944 m. bėgdami nuo rusų įsiveržimo į Lietuvą, Sofija su vyru
ir dukrele, kartu su šeimos nariais, išbėgo iš Lietuvos ir iki Ant-
rojo pasaulinio karo pabaigos gyveno Merbekas Displaced Per-
sons Camp, Meerbeck, Vakarų Vokietijoje.

1946 m. su šeima iš Bremerhaven, Vakarų Vokietijos, grįžo į
JAV ir apsigyveno Wicker Park, Čikagoje, o vėliau Marquette
Park, kur buvo didelė lietuvių bendruomenė.

1979 m. išėjusi į pensiją, žiemas leisdavo St. Pete  Beach, FL iki
1983 m. kai jos vyras mirė. Vėliau persikėlė į Oak Lawn, o nese-
niai į Palos Park. 

A. a.  Sofija buvo žmona a. a. Stasio ir sesuo a. a. Stasio Cir -
bulio.

Nuliūdę liko: duktė Milda (Lee) Harris, gyvenantys Palos Park,
IL, anūkė Milda (Brett Gilbert) Harris, gyvenantys Valley Village,
CA, sūnėnai, dukterėčios, pusbroliai, gyvenantys Ame rikoje ir
Lietuvoje.

Velionė buvo pašarvota liepos 30 d, Lack & Sons laidojimo na-
muose, 9236 S.  Roberts Rd., Hickory Hills, IL.

Šv. Mišios už a. a. Sofiją buvo aukojamos Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park. Palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse.

Nuliūdę artimieji

A † A
Dr. PETRUI ŽLIOBAI

mirus, jo žmonai, „Saulutės” narei LAIMAI LEONAI -
TYTEI-ŽLIOBIENEI, jos šeimai ir artimiesiems reiš -
kia  me nuoširdžią užuojautą.
 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
Dr. PETRUI ŽLIOBAI

iškeliavus Amžinybėn, liūdesyje likusius žmoną
LAIMĄ, sūnus dr. ARĄ ir VIDĄ, dukrą DAINĄ ir jų
šeimas bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi

Aldona Beinorienė-Lipskienė
Praurimė ir Leonidas Ragai

Rasa ir Paulius Ragai
Laura ir Albertas Valavičiai

A † A
FRANCES ŠOŠIENĖ

LAPINSKAITĖ 
Mirė 2013 m. rugpjūčio 14 d., sulaukusi 96 metų.
Gimė 1916 m. spalio 10 d. Čikagoje.
Gyveno Oak Lawn, IL., anksčiau Marquette Park, Brighton

Park ir Bridgeport.
Nuliūdę liko: duktė Dana Jaros su vyru Thomas, gyvenantys

St. Charles, IL, duktė Rūta Dudzik su vyru Ken, gyvenantys Mo -
nett, MO, 5 anūkai, 10 proanūkų, dukterėčios ir sūnėnai Lie tu -
voje.

A. a. Frances buvo  žmona a. a. Antano.
Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Vaiko vartai į

moks lą”.
Pirmadienį, rugpjūčio 19 d. a. a. Frances bus palaidota Lie tu -

vių Tautinė se ka pinėse. Laidotuvės privačios.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

LKR Šalpos ilgamečiam direktoriui, iždininkui

A † A
Tėvui PRANCIŠKUI 
GIEDGAUDUI, OFM

2013 m. rugpjūčio 13 d. mirus, reiškiame nuoširdią
užuo jautą Lietuvos Mažesniųjų Brolių ordino pro -
vin ci jolui tėvui ASTIJUI KUNGIUI, pranciškonams
Lie tuvoje ir išeivijoje bei giminėms ir artimiesiems.

LKR Šalpos tarybos pirmininkas 
prel. Edmundas J. Putrimas, 

Lietuvių  Katalikų Religinės Šalpos direktorių  
taryba ir raštinės darbuotojai
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VASArOS PAlYDŲ GeGUŽinĖ
Kada: rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.

p. p. iki saulėlydžio.

Kur: Van Patten Woods, Lake County Fo-
rest Preserves Shelter D, prie Route

173, į rytus nuo Route 41, Wadsworth
miestelyje.

Pageidavimas: atvykite su šeimomis, atsivežkite būrį draugų. 

Nepamirškite ir mylimų keturkojų draugų (pavadėlis būtinas). 

Pasiūlymas: atsivežkite savo vaišes bei gėrimus 

(bendram vaišių stalui skanėstus parūpins gegužinės šeimininkai),

Kulinarams: pavėsinėje galėsite gar-
džiuotis pačių keptais kepsniais. 

Sveikuoliams: norintys sportuoti,
atsivežkite dviračius, kamuolius. 

Užtikrinimas: linksma ir gera nuo-
taika gamtoje. 

Svarbiausia: įėjimas į parką ir gegu-
žinę – nemokamas. 

informacijai: telefono numeris 847-405-0794. 

Rengėjas:  
JAV LB Waukegan - Lake County apylinkės valdyba

čikaGoJe 
IR

apyliNkĖse

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� LR generalinis konsulatas Čika goje ir
JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkė rengia Juodojo kaspino dienos
minėjimą, kuriame pagrindinis prane-
šėjas bus LR Seimo narys dr. Arvydas
Anušauskas. Ren gi nys vyks rugpjūčio
18 d., sekmadie nį, po šv. Mišių 12:30
val. p. p. Pa saulio lietuvių centro
(14911 127th Street, Lemont) didžio-
joje salėje. Jo metu A. Anušauskas pri-
statys savo knygą  „Teroras” ir kalbės
apie istori nės atminties reikalus bei ki-
tas aktualijas.

Dr. A. Anušauskas – LR Seimo na rys, bu-
vęs Seimo Nacionalinio sau gumo ir gynybos
komiteto pirminin kas, humanitarinių mokslų
daktaras, Lietuvos nacionalinio istorikų komi -
teto narys. A. Anušauskas tyrinėja Lie tuvos
XX amžiaus istoriją, teroro, genocido, slaptųjų
tarnybų istoriją ir yra 26 knygų autorius, ben-
draautorius ir sudarytojas.

� Rugpjūčio  19 d.,  pirmadienį, S. Da-
riaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio
80-me čiui skirta paroda iš Či kagos Mid-
way oro uos to persikelia O’Hare. Tarptau-
tinis O’Hare oro uos tas yra vienas iš jud-
riausių pasaulio oro uostų, kasmet aptar-
naujantis apie 67 milijonų keleivių. 

� JAV LB Lemonto apylinės So cia linių
reikalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 21
d. 1 val. p. p. kviečia vi sus į PLC skaityk -
lą,  kur bus rodomas fil mas  ,,Giedrai -
čiai” iš ciklo ,,Mū  sų miesteliai”.

� Rugsėjo 1 d. ,,Grandies” an sam blio
svetainėje grandischica go.org pra sideda
naujų na rių regist racija. Užpildykite anketą
ir tapkite ansamb lio nariu. Daugiau infor-
macijos su teiks ansamblio vadovė Vio leta
Smieliaus kaitė-Fabianovich el.paštu: sma -
gusokti@gmail.com arba tel. 708-422-
3556.  

� Rugsėjo 8 d., sekmadie nį, Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje prasi -
de da Šiluvos atlaidai, kurie baig  sis rugsėjo
15 d. Atlai dus ves Vys kupų konferencijos
vicepir minin kas vyskupas Rimantas Nor -
vila iš Lie  tu vos. Savaitės dienomis šv. Mi -

šios bus aukojamos 10 val. ryte. Tel. infor -
maci jai 773-776-4600.

� Rugsėjo 8 d. sekmadienį, 12:30 p. p.
Pa saulio lietuvių centro (Le mont) didžiojo -
je salėje Lietuvos Duk terys ruošia metinius
iškilmingus ,,Ru dens pietus”. Me ninę
programą at  liks jaunosios mūsų at žalos,
veiks lo terija, bus gardaus vyno. Iškil min -
gų pietų metu bus pa gerbta PLC Moterų
komiteto pir mi  ninkė Alė Ka raliū nie nė.
Kviečia mi vi si savo dalyvavimu pa remti
šios tau rios Drau gijos darbus. Vietas bū-
tina užsisakyti iš anksto tel. 630-272-
9131 (Gražina Ka zėnienė) arba tel. 708-
499-4845 (Al do na Rukuižienė).  

� Rugsėjo 15 d. 1 val. p. p. Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje bus
paminėtos 86-osios parapijos gyvavi  mo
metinės. Ta proga rengia  mas iškil mingas
pokylis. Bus me ninė-muzikinė programa,
sveikinimai, šventiniai pietūs ir loterija.
Su rinktos lėšos bus skirtos parapijos ge -
rinimo fondui. Būtina užsiregist ruo ti iš
anksto tel. 773-776-4600. Kvie čiame
gausiai dalyvauti. 

� Rugsėjo 15 d. 11 val. r. Palaimintojo
Jur gio Matulaičio Lietuvių Katalikų misija
kviečia visas nepelno sie kiančias organi-
zacijas, kurioms rūpi sava noriškas darbas
ir tarnystė, dalyvauti mūsų Bendruo me nės
Mišiose ir tarnysčių mugėje, kuri vyks PLC
kiemelyje (14911 127th Street, Le mont,
IL). Tai puiki proga pristatyti  sa vo or -
 ganizacijos veiklą (rodyti nuotraukas,
plakatus, dalinti lanks tinukus,  teikti infor -
maciją ir t. t.) bei pabendrauti su žmo nė -
mis. Misija parūpins stalus. Taip pat  pra -
šome at  sinešti savo mėgstamą desertą,
vaisių ar užkandį, o misija pasirūpins ki-
tomis vai šėmis. Stalai bus paruošti sekma -
dienį ry te, tad atvykite jau 9 v. r., kad iki
10:30 v. r. pasiruošimo darbai būtų baigti.
Stalai bus pažymėti organizacijų ir
tarnysčių vardais. Būtina užsiregistruoti iš
anksto el. paštu: matulaitismission -
@gmail.com arba matulaitismission -
@sbcglobal.net.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Linda Perez $5,000, Janina ir Felik-
sas Bo binai $100; studentų paramai Robert Duda $2,560; vaiko metinei paramai Ilona
Laucienė $360, Jadvyga Savic kienė $360. Labai ačiū. „Saulutė”, 414 Freehauf St., Le-
mont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

California Lithuanian Credit Union
1.75 % 3 metų CD*

2.00 % 3 metų IRA CD*

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095 

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000 

*Pateikti procentai gali būti keičiami be įspėjimo 

BeVeRLy ShoReS AMeRiKoS LieTUViŲ KLUBAS
kviečia visus į 

GEGUŽINĘGEGUŽINĘ
ŠEŠTADIENĮ, 2013 m. RUGPJŪČIO 24 d. 2 val. p. p.

Parko prieglobstyje, skambant lietuviškai muzikai,
pabendrausime, pasivaišinsime, 

išbandysime laimę loterijoje

Vasarai besibaigiant, atvykite į ,,Lituanica” parką susitikti su draugais,
skaniai pavalgyti, pasidžiaugti atnaujintu S. Dariaus ir S. Girėno pa-
minklu. 

Tuo pačiu gera proga apsilankyti ir Depot muziejuje (prie Beverly
Shores geležinkelio stoties), kur tebevyksta paroda, skirta S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio 80-mečiui paminėti, susipažinti su ,,Lituanica” par ko
įkūrimo istorija. 

Laukiame jūsų!
P. S. nustebinkite svečius ir savus prisidėdami prie loterijos laimėjimų

SK–058203

SK–058200


